Radomice, dn. 12.04.2018r.

REGULAMIN
Gminnego Konkursu Poetyckiego pt. „Przede wszystkim przyjaźń”

1. Organizator:
Biblioteka Publiczna Gminy Lipno oraz Świetlica Wiejska w Radomicach ogłaszają Gminny
Konkurs Poetycki pt. „Przede wszystkim przyjaźń” dla uczniów kl. IV-VI, VII-VIII szkół
podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych.
2. Cele konkursu:
- rozwijanie wrażliwości poetyckiej;
- popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży;
- rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego;
- zachęcanie uczniów do występów publicznych;
- poszukiwanie nowych talentów;
- aktywność twórcza w dziedzinie poezji dzieci i młodzieży;
- doskonalenie umiejętności językowych.
3. Tematyka konkursu:
Założeniem konkursu jest napisanie wiersza o tematyce nawiązującej do relacji z bliskimi,

przyjaźni, dobrego słowa, szacunku, zaufania, życzliwości i sposobu na życie z innymi
i dla innych.
4. Adresaci konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych. Każdy uczestnik konkursu powinien dostarczyć jeden
wiersz.
Wiersze oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych
II kategoria: klasy VII-VIII szkół podstawowych i klasy gimnazjalne
5. Forma wiersza:
- dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców;
- treść zgodna z tematem konkursu;
- wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory niepublikowany i nie
nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę
i zostaną automatycznie dyskwalifikowane;
- praca musi zawierać minimum 8 wersów, maksimum 16;
- praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego;
Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę
szkoły.

6. Kryteria oceny pracy:
Prace będą oceniane pod względem:
- zgodności z tematem;
- doboru środków artystycznego wyrazu;
- wartości literackich.
7. Warunki uczestnictwa:
Wiersz, a także wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do wybranej biblioteki
z terenu Gminy Lipno (biblioteka w: Radomicach, Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu,
Wichowie). Nazwisko, adres, telefon i wiek w osobnej zaklejonej kopercie należy dołączyć do
wiersza. Prace należy dostarczyć do bibliotek w nieprzekraczalnym terminie do
8 maja 2019 r. Wiersze oceniać będzie specjalnie powołana komisja w dwóch kategoriach
wiekowych.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się
22 maja (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Radomicach.
8. Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Wszystkie
prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na
organizatorów prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem, do przenoszenia na nośniki
elektroniczne, do publikacji w Internecie i publikacji na wystawach.
Rodzice dzieci biorących udział w konkursie, wyrażają pisemną zgodę na rozpowszechnianie
wizerunku dziecka i jego pracy do celów promocji konkursu. Prezentacja najlepszych wierszy
przez ich autorów nastąpi na uroczystym spotkaniu 22 maja 2019 r. o godz. 10.00 w budynku
Biblioteki Publicznej w Radomicach.
Na laureatów czekają nagrody.
Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Lipno www.uglipno.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy weny twórczej!

