
 

Konkurs poetycki  

                     Między dobrem a złem 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim.                                                           

Temat konkursu Między dobrem a złem jest zaproszeniem do twórczego ujęcia przemyśleń,                

refleksji nad tym, co w życiu człowieka ważne. Wszyscy jesteśmy świadkami ścierana się dwóch światów: 

dobra i zła. Znajdujemy się pomiędzy tymi światami. Z zainteresowaniem wsłuchamy się w  głos  

wrażliwych osób na temat wartości, codziennych wyborów człowieka, jego zwycięstwach  i porażkach, 

pasjach i marzeniach.  

  Uczestnicy:                                                                    

Do udziału w konkursie poetyckim  zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych.  

Cele konkursu:                                        

    -  kształtowanie szacunku wobec wartości  i postaw człowieka                                             

  - zdobywanie i pogłębianie wiedzy na drodze twórczych poszukiwań                                  

  - upowszechnianie piękna języka artystycznego                                                                                          
 

    Zasady uczestnictwa:                                                   

1. Każdy uczestnik może nadesłać jeden wiersz.                                                           

2. Utwór  musi  być samodzielną i oryginalną pracą ucznia.                                              

3. Można zgłaszać utwór, który nie był nagrodzony w innych konkursach.                                                

4. Utwór należy czytelnie podpisać godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym) oraz dołączyć      

  zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik).               

5. Wiersz z kartą zgłoszenia (załącznik) można dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wysyłać na adres: 

                   Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące                                                                       

Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu                                                                                                        

plac Skargi 1 

37- 500 Jarosław 

 



 

  

   Kryteria oceny prac:        

         - zgodności z tematem                                                                                                                                                                                  

- dobór środków artystycznego wyrazu                                                                                                                                         

- wartości literackie 

   Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele  organizatora                             

oraz znawcy przedmiotu. Jury przyzna autorom najlepszych utworów nagrody rzeczowe.                   

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.                                                                                                                       

                                            

Terminarz konkursu:    
                                                                                                             

     1. Nadsyłanie prac do  08.11. 2019r. (decyduje data stempla pocztowego) 

     2. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie                                            

www.katolik-jaroslaw.pl  do 15.11. 2019r.                                                                                    

     3. Wręczenie nagród  28.11.2019r. 

     

  Postanowienia końcowe:  
            

  1. Zgłoszenie utworu  do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny,               

który nie był publikowany i nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody                                 

na przetwarzanie danych  osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu. 

  2. Tekst dostarczony na konkurs  przechodzi na własność Organizatora z zachowaniem praw autorskich.    

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych  publikacjach związanych z konkursem.       

4. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu  

    przez prawnych opiekunów autora pracy.                                                                             

Organizator: 

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii  pw. Bożego Ciała w Jarosławiu                          

kontakt telefoniczny: 733 233 133                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   załącznik                               

                                               Karta zgłoszenia  

 

            Dane uczestnika konkursu: 

Imię  i nazwisko uczestnika   

Tytuł wiersza  

Klasa  

Imię i nazwisko nauczyciela  

Telefon lub e-mail kontaktowy 

nauczyciela  
 

Dane teleadresowe: 

Pełna nazwa szkoły  

Adres szkoły 
 

 

Numer  telefonu  

 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

  

.................................................................................................................................. 

 

w Konkursie Poetyckim Między dobrem  a złem zorganizowanym przez  Publiczne Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące Parafii  pw. Bożego Ciała  w Jarosławiu. 

   Rozumiem i akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie 

danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego               

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1), Ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 10 maja 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000).  

 

 
       .................................................                                                                    .......................................................................... 

                   data                                                        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 
 


