
 

Konkurs poetycki 

„Radość pisania” 
 

 

Regulamin konkursu  

 

1. Organizatorem konkursu poetyckiego „Radość pisania” jest Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

2. Konkurs skierowanych jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie trzech opatrzonych 

godłem (pseudonimem) oraz kategorią wiekową (gimnazjum lub szkoła ponadgimnazalna) 

niepublikowanych dotychczas i nienagradzanych na innych konkursach własnych utworów 

poetyckich w terminie do 13 marca 2015 roku  

4. Prace konkursowe należy przesłać na adres:  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

ul. Stawowa 39  

85-323 Bydgoszcz 

Z dopiskiem „Radość pisania – konkurs poetycki”. 

Prace można składać także osobiście w sekretariacie lub w bibliotece szkolnej. 

5. Organizatorzy konkursu pozostawiają młodym twórcom na swobodę w doborze tematu 

i formy wiersza. 

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do  wypełnienia karty zgłoszeniowej i umieszczenia jej 

w zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), którym podpisane 

będą utwory konkursowe. 

7. Teksty do konkursu finałowego wybierają nauczyciele ZSO nr 4. O zakwalifikowaniu do 

finału oraz terminie uroczystości autorzy poinformowani zostaną najpóźniej do 16 marca 2015 

roku. 



8. Autor zakwalifikowanych do finału wierszy proszony będzie o ich publiczne  

odczytanie. Twórca wywoływany będzie do prezentacji tekstu poprzez godło i tytuł 

wiersza; prezenterzy nie podają innych danych. 

9. W skład komisji konkursowej zasiądą goście zaproszeni przez Organizatorów oraz 

nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy.  

10. Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (gimnazjum 

i szkoła ponadgimnazjalna). Przewiduje się ponadto przyznanie nagrody publiczności. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia puli nagród. 

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie utworów i  ich podstawowych danych 

osobowych (imienia, nazwiska) w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w 

tym także na stronie internetowej Organizatora. Podpisanie  karty zgłoszenia do konkursu jest 

jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: 

beata.pluciniczak@wp.pl   
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Godło (pseudonim) 

 

……………………………………………………………………………………………........... 

3. Adres e-mail uczestnika 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa i adres szkoły 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Imię i nazwisko opiekuna 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. Adres e-mail i/ lub telefon opiekuna 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonych do konkursu prac i wyrażam zgodę na 

publikowanie utworów i  moich podstawowych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz 

miejscowości zamieszkania) w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w tym 

także na stronie internetowej Organizatora 

 

      

……………………………………………………… 

 

 

 

 


