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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

 „Pierwsze wiersze” 

  

  Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie literackim  

na najbardziej oryginalny wiersz o tematyce dowolnej 

 

I. Organizatorzy  

Konkurs organizowany jest w Bibliotece III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Olsztynie. 

II. Uczestnicy 

Jego adresatami są uczniowie ww. szkoły. 

III. Cele konkursu 

1. Zachęcanie młodzieży do samodzielnej twórczości literackiej. 

2. Inspirowanie i popularyzowanie jej literackich debiutów. 

3. Rozwijanie jej wrażliwości i kreatywności. 

IV. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu są wiersze własnego autorstwa, napisane w języku polskim               

i dotąd niepublikowane, a także nie zgłaszane do innych  konkursów literackich. 

2. Wyklucza się prace wspólnego autorstwa. 

3. Zgłoszenie wierszy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do nich 

praw autorskich i z wyrażeniem zgody na ich pokonkursową publikację, a także późniejszą, 

wielokrotną i bezpłatną reprodukcję przez organizatora. 

4. Złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób 

trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. 

V. Zasady szczegółowe 

1. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 utwory. 

2. Prace, zredagowane na komputerze, należy przesłać pocztą elektroniczną w postaci plików 

tekstowych, zapisanych w formacie Word. 

3. Nie obowiązuje limit znaków. 

4. Tekst należy zredagować czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów. 
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5. Nazwa każdego załączonego pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia 

autora oraz kolejnego numeru wiersza, np.: Nowak_J_1, Nowak_J_2, Nowak_J_3. 

6. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko autora, nazwę klasy oraz numer i tytuł 

każdego wiersza.  

VI. Termin i miejsce zgłaszania prac 

1. Termin nadsyłania prac, wykonanych zgodnie z wymogami regulaminu, mija w dniu 25 

listopada 2021r. 

2. Elektroniczne zgłoszenia wraz z załączonymi plikami należy przesłać na adres: 

biblioteka@lo3.olsztyn.eu 

 3. Prace otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 7 grudnia 2021r. 

2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 

3. W konkursie obowiązują następujące kryteria oceny utworów: 

              - wartość merytoryczna tekstu 

              - jego poziom literacki 

              - walor lirycznego poruszenia odbiorcy  

              - samodzielność i oryginalność autora 

4. O ilości przyznanych nagród i wyróżnień zdecyduje jury w trakcie obrad. Jego decyzja 

traktowana będzie jako ostateczna. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem szkolnego komunikatora                  

w dzienniku Librus oraz w zakładce biblioteki na stronie III LO im. Mikołaja Kopernika             

w Olsztynie.  

VIII. Nagrody 

1. Publikacja nagrodzonych wierszy w zakładce biblioteki na stronie szkoły nastąpi do dnia 20 

grudnia 2021r. 

2. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w czasie szkolnego 

apelu. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce biblioteki na stronie szkoły (po wybraniu na 

liście rozwijanej opcji Aktualności), w wiadomościach wysyłanych za pośrednictwem Librusa 
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oraz w pomieszczeniu biblioteki. 

2.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, a jego naruszenie pociąga 

za sobą eliminację danej osoby z dalszego udziału w konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z ważnej 

przyczyny oraz do niewyłonienia zwycięzcy. 

4. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w bibliotece szkolnej. 

 

 


