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ogłasza

KONKURS POETYCKI
dla dzieci i młodzieży

„ŚWIAT DZIECIĘCYCH LAT”

1. Cele konkursu:
 pobudzenie wrażliwości i wyobraźni poetyckiej,
 łowienie talentów,
 promocja twórczości literackiej dzieci i młodzieży,
 literacka przygoda dla dzieci i ich opiekunów.

2. Uczestnictwo w konkursie:
 w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych;
 warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie maksymalnie dwóch wierszy wyłącznie

w formie papierowej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane
w innych konkursach;

 każdy wiersz powinien mieć minimum 8 wersów;
 forma wierszy dowolna, treść zgodna z tematem konkursu - jak widzę swoje

dzieciństwo, to co mnie otacza, co lubię, jak bawią się moi koledzy, jakie mam
marzenia…

 prace powinny być opatrzone godłem (pseudonim + wiek autora). Takim samym
godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane:

 tytuł wiersza,
 imię i nazwisko autora,
 datę urodzenia,
 imię i nazwisko opiekuna,
 adres szkoły/placówki, telefon kontaktowy;

 prace z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki” przyjmowane będą w każdej filii
bibliotecznej na terenie całego miasta oraz w Bibliotece Głównej przy
ul. J. Dąbrowskiego 6 do dnia 15.05.2011 roku.

3. Wyłanianie laureata konkursu:
 prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora;
 organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia indywidualne w następujących

kategoriach wiekowych:
 8 - 10 lat
 11 - 13 lat
 13 - 15 lat



 nagrodzone i wyróżnione przez jury utwory zostaną opublikowane
w „Gazecie Tczewskiej”, „Panoramie Miasta” i „Kociewskim Magazynie
Regionalnym”;

 wręczenie nagród nastąpi w czerwcu bieżącego roku w czasie obchodów Dni Ziemi
Tczewskiej.

4. Postanowienia końcowe:
 prace, które nie będą spełniać warunków zawartych w regulaminie, nieczytelne,

nieestetyczne, zostaną wyłączone spod oceny jury;
 prace powinny być napisane starannie (ciemnym, wyraźnym długopisem

lub na komputerze);
 organizator nie zwraca nadesłanych tekstów;
 organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych

wierszy;
 nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego

ostateczna interpretacja przysługuje organizatorowi, natomiast werdykt
i opinie jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu;

 o wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizator powiadomi
tylko laureatów (listownie lub telefonicznie). Nazwiska nagrodzonych uczestników
konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora
www.mbp.tczew.pl po rozstrzygnięciu konkursu (po 10 czerwca 2011).

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Filii nr 3 Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (tel. (58) 532-72-27).

http://www.mbp.tczew.pl/

