
Regulamin szkolnego konkursu poetyckiego w ramach projektu Z poezją na 

mury 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany jako element projektu Z poezją na mury 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie artystyczno-naukowe Evviva l’arte pod patronatem Oleśnickiej 

Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja wraz z dyrekcjami szkół biorących udział w konkursie. 

§ 2 

Uczestnicy 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oleśnickich szkół ponadpodstawowych. 

§ 3 

Cele konkursu 

Cele konkursu to: 

1. Popularyzacja liryki wśród młodzieży, 

2. Promocja młodych poetów, 

3. Popularyzacja postaw twórczych, 

4. Wyłonienie potencjalnych uczestników wystawy w ramach projektu Z poezją na mury. 

§ 4 

Zasady konkursu 

1. Uczestnicy mają za zadanie napisać tekst liryczny (wiersz). 

2. Wiersz może mieć dowolną tematykę i może być napisany dowolnym stylem. 

3. Teksty uznane za wulgarne mogą zostać zdyskwalifikowane z udziału w konkursie. 

4. Wiersz musi być dziełem własnym uczestnika konkursu (tj. musi on posiadać do niego wszelkie prawa 

autorskie). 

§ 5 

Organizacja konkursu 

Prace konkursowe 

1. Uczestnicy zobowiązani są do złożenia pracy konkursowej w bibliotece szkolnej. 

2. Termin składania prac upływa 30.10.2020 r. 

3. Tekst powinien mieć formę wydruku komputerowego, napisanego czcionką Courier New w rozmiarze 12 pkt. 

na kartce A4 o marginesie 1,27 cm (wąskie marginesy w MS Word). Strofy powinny być oddzielone linijką 

przerwy. Na samej górze powinny znajdować się imię, nazwisko i klasa autora, a w kolejnej linijce 

pogrubiony tytuł. Tekst powinien być wyrównany do lewej. Interlinia 1,0. 

4. Praca konkursowa powinna być dodatkowo własnoręcznie podpisana przez uczestnika imieniem 

i nazwiskiem. 

5. W stopce powinna znajdować się klauzula dot. danych osobowych w treści „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Evviva l’arte dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji projektu Z poezją na mury (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)).” (czcionka Courier New w rozmiarze 8 pkt.). 

6. Praca nie powinna przekraczać objętości jednej strony A4. 

Ocena prac 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora i składające się z przedstawicieli Stowarzyszenia 

Evviva l’arte. 

2. Ocenie podlegać będą umiejętności liryczne Uczestnika. 

3. Rozstrzygnięcie nastąpi w przeciągu dwóch tygodni od upłynięcia terminu składania prac konkursowych. 

4. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. 


