
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

NA WIERSZ O PIĘKNIE NASZEGO KRAJU PT. 

              „PIĘKNA NASZA 

               POLSKA CAŁA” 

 

  

I. Organizator:  

• Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  

• Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 

II. Cele konkursu: 

• Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy i budowanie postawy 

patriotycznej oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej na piękno naszego kraju wśród 

mieszkańców Gminy Chełmża; 

• Zainspirowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do twórczości literackiej; 

• Podzielenie się osobistymi przemyśleniami na temat piękna naszej Ojczyzny; 

• Promowanie amatorskich talentów literackich poprzez umożliwienie prezentacji 

twórczości szerszemu kręgowi odbiorców. 

III. Zasady konkursu: 

• Konkurs obejmuje pracę literacką (jeden wiersz napisany samodzielnie); 

• Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 wiersz nigdzie wcześniej niepublikowany i 

nienagradzany w innych konkursach; 

• W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Chełmża; 

• Format prac: maksymalnie 1 stronę A4, czcionka 12; 

• Każda praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres 

szkoły, wiek uczestnika, telefon kontaktowy. 

 

 

 



 

IV. Ocena: 

Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: 

• I kategoria- dzieci do 10 lat; 

• II kategoria- młodzież od 11 do 16 lat; 

• III kategoria- młodzież od 17 lat i dorośli. 

 

V. Terminy 

Termin nadsyłania prac do dnia  3  listopada 2017 r. ( piątek). 

Prace będą przyjmowane w bibliotekach gminnych  w Zelgnie , Skąpem ,Grzywnie i 

Głuchowie oraz siedzibie CIK Gminy Chełmża w wersji papierowej oraz internetowo na 

 e-mail: biblioteka.zelgno@gminachelmza.pl  lub cik@gminachelmza.pl  z dopiskiem: 

konkurs wiersz o Polsce.  

 

VI. Nagrody 

Prace zgłoszone do konkursu oceni Komisja powołana przez Organizatorów. W każdej z 

kategorii zostaną przyznane: 

• I kategoria- dzieci do 10 lat- nagroda główna i 2 wyróżnienia  

• II kategoria- młodzież od 11 do 16 lat- nagroda główna i 2 wyróżnienia 

• III kategoria- młodzież od 17 lat i dorośli- nagroda główna i 2 wyróżnienia 

Dla wszystkich pozostałych  uczestników konkursu przewidziane są upominki oraz 

pamiątkowy dyplom. 

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  

9 listopada 2017r. o godz. 16.00 w Witkowie w świetlicy wiejskiej. 

UWAGI KOŃCOWE: 

PRACE NADESŁANE NA KONKURS STANOWIĄ WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA I 

NIE BĘDĄ ZWRACANE.  

Bardzo prosimy o przestrzeganie regulaminu. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem 

nie wezmą udziału w konkursie. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody 

na publikację danych osobowych oraz prac konkursowych na potrzeby związane z 

konkursem. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


