
                                                                                                                              

                                                                                                                            
 
 

 

                                                                                            Oleśnica, 29.09.2017 r. 

 

Regulamin 

konkursu poetyckiego pod hasłem 

  

"Iść za marzeniem…" 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

                                      
Organizator: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

1. Cele konkursu: 

 rozpoznanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich, 

 zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym, 

 poznawanie reguł gatunku literackiego, 

 ukazywanie wartości poezji we współczesnym świecie, 

  rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury poprzez promowanie kultury 

czytelniczej. 

 

2. Uczestnicy konkursu: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu oleśnickiego. 

 Każdy uczestnik  może zgłosić tylko jedną pracę składającą się z trzech wierszy. 

 Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły. 

 Do tekstów, które muszą być przepisane na komputerze w trzech egzemplarzach  i oznaczone godłem, 

należy dołączyć kopertę z tym samym godłem i z dopiskiem ,,Konkurs poetycki’’, zawierającą 

następujące informacje: 

- imię i nazwisko ucznia, adres domowy, 

- nazwę , adres szkoły,  

- klasa, 

- imię i nazwisko nauczyciele – opiekuna ucznia. 

 

3. Wymagania konkursowe 

 Każdy uczeń przygotowuje zestaw trzech wierszy w języku polskim.  

 Można przedłożyć tylko jeden zestaw trzech utworów nie publikowanych wcześniej.  

 Teksty ocenia jury, które powoła dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 Preferowane będą teksty inspirowane poezją polską. 

 

4. Na teksty czekamy do 12 stycznia 2018 r. Nasz adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury   

w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56.  

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/


5. Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej http://pceik.pl/  

 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie imienia     

            i nazwiska autora w materiałach informacyjnych związanych z konkursem, a także na   

            wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. 

 
7. W ocenie prac jury będzie brać pod uwagę takie kryteria jak:  

 zgodność z regułami gatunku 

 oryginalność i kreatywność,  

 sposób, stopień i adekwatność nawiązania do deklarowanego tematu,  

 wrażenie estetyczne. 

 

8. Najlepsze prace zostaną  uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie 

nagród nastąpi podczas wieczoru poetyckiego w Bibliotece Pedagogicznej w PCEiK w Oleśnicy. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

 Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) 

 

 

10. Koordynator Konkursu – Grażyna Hrebeniuk – tel. 71.314 01 72 wew. 27 

 

 

http://pceik.pl/

