
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

„SŁOWO PŁYNĄCE Z OKONKA”

I Organizator konkursu – Okoneckie Centrum Kultury

Cele konkursu:
- pobudzanie twórczej aktywności, 
- popularyzacja twórczości literackiej,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- poszukiwanie nowych talentów.
Tematyka konkursu:
Tematyka utworów poetyckich zgłaszanych do konkursu jest dowolna.
Każdy z utworów musi posiadać tytuł. 
Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Okonek. 
Utwory poetyckie oceniane będą w dwóch kategoriach.
- I kat. – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, 
- II kat. – młodzież szkół średnich i dorośli. 

II Warunki konkursu 
Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz w języku polskim, samodzielnie 
napisany, nigdzie wcześniej niepublikowany i nienagradzany. Zakazane są wszelkie 
formy plagiatu.
Maksymalna długość utworu 30 wersów; minimalna – 4 wersy.
Wiersz powinien być napisany drukiem komputerowym (czcionka: Times New Roman, 
rozmiar 12, interlinia (odstęp między wierszami) -1,5; styl dowolny).
Do prac uczestników powinna zostać dołączona karta zgłoszenia zawierająca 
następujące dane: tytuł wiersza, imię i nazwisko autora (uczniowie proszeni są o 
podanie klasy i nazwy szkoły), telefon kontaktowy (w przypadku niepełnoletnich do 
rodzica/opiekuna), adres e-mail wraz z czytelnie podpisanym oświadczeniem, że 
utwory nie były dotychczas publikowane i są pracą własną autora.
Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem jest do pobrania na stronie internetowej 
www.ockokonek.pl  lub w Bibliotece Publicznej w Okonku.
Dane autora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych objęte są tajemnicą i 
zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w regulaminie.
Prace należy przesłać do dnia 07.06.2020 na adres mailowy: kultura@okonek.pl. Utwór
powinien być dołączony w formie załącznika (jako plik PDF) wraz z kartą zgłoszenia 
i oświadczeniem (karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem będą przyjmowane również w 
Bibliotece Publicznej w Okonku).
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych utworów w prasie, na 
stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

III Nagrody i kryteria oceniania 
Wyłonienia najlepszych wierszy w obu kategoriach dokona jury konkursowe.
Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 
- oryginalność, 
- walory literackie, 
- poprawność językowa i ortograficzna,
- kompozycja.
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

IV Czas trwania 
Ostateczny termin nadsyłania prac drogą elektroniczną mija 7 czerwca 2020 roku. O 
wynikach konkursu organizatorzy powiadomią uczestników mailowo, na stronie 
internetowej www.ockokonek.pl oraz na portalu Facebook Okoneckiego Centrum Kultury.

Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej OCK; prace 



nagrodzone dodatkowo na portalu Facebook. 

V Postanowienia końcowe 
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej OCK www.ockokonek.pl.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez 
uczestników konkursu.


