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VIII Konkurs 

Literacki talent – 
Jan Paweł II jako inspiracja

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Poddębicach
2. Celem konkursu jest:

◦ szerzenie wśród młodzieży zainteresowania twórczością i postacią Jana Pawła II;
◦ promowanie młodych talentów literackich;
◦ stwarzanie możliwości realizacji zainteresowań i zdolności uczniów;
◦ propagowanie roli literatury w życiu młodego człowieka;
◦ rozbudzanie zainteresowań literackich;
◦ promocja Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach w środowisku lokalnym.

3. Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  gimnazjów  i  szkół  ponadgimnazjalnych  z  terenu
powiatu poddębickiego.

4. Przedmiotem konkursu jest wpływ postaci   Jana Pawła II   na życie młodego człowieka, 
a     zwłaszcza inspiracje, jakie wywołują jego słowa:
◦ „Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.”
◦ „Dłonie są krajobrazem serca.”
◦ „Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej

samotny.”

5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach amatorskich (poezja i proza).  Prace mogą być
subiektywnym odniesieniem się do wybranych słów Jana Pawła II lub formą polemiki
z wybranym cytatem.

6. Prace muszą być samodzielne, indywidualne i niepublikowane nigdzie wcześniej.
7. Materiały  konkursowe  powinny  być  przekazane  w  formie  wydruków  komputerowych

sformatowanych następująco:
◦ proza  –  gatunek  dowolny,  np.  opowiadanie,  list,  kartka  z  pamiętnika  (do  4  stron

maszynopisu format A4 czcionka Arial lub inna równie czytelna, 12 p., odstęp 1,5, tekst
wyjustowany, szerszy margines z prawej strony umożliwiający członkom jury robienie
ewentualnych notatek);

◦ poezja - (2 utwory, do 1 strony A4 maszynopisu każdy, czcionka Arial lub inna równie
czytelna, 12 p., szerszy margines z prawej strony umożliwiający członkom jury robienie
ewentualnych notatek);

8. Prace powinny zawierać następujące dane:
◦ imię i nazwisko autora, 
◦ adres korespondencyjny, e-mail lub telefon
◦ nazwa i adres szkoły, klasa
◦ imię i  nazwisko nauczyciela/opiekuna 

8. Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy dostarczyć do 03 marca 2015 r.

http://www.bpsieradz.pl/
mailto:podbp@op.pl


9. Prace  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  należy  składać  w  siedzibie  Biblioteki
Pedagogicznej  Filia  w Poddębicach  do dnia  10  kwietnia  2015 r.   lub  nadsyłać  pocztą
(decyduje data stempla pocztowego) na adres 

Biblioteka Pedagogiczna 
Filia w Poddębicach
ul. Narutowicza 13
99-200 Poddębice

Z dopiskiem KONKURS 
10. Prace  należy  dostarczyć  również  w  wersji  elektronicznej na  adres  mailowy:

filiapoddebice@bpsieradz.pl napisane  w  programie  WORD  lub  OpenOffice  Writer
(z możliwością edycji).

11. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 10 kwietnia 2015 r. nie będą rozpatrywane.
12. Oceny  prac  dokona  komisja  konkursowa  w  składzie  przewodnicząca  –  Magdalena

Skubiszewska  (nauczyciel  polonista  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Poddębicach),
członkowie: Magdalena Pańczyk (dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej
w Poddębicach), …................

13. Przy ocenie  prac  pod  uwagę  zostaną  wzięte  następujące  kryteria:  zgodność  z  tematem
konkursu,  spełnienie  wymogów  formalnych,  poziom  artystyczny  pracy,  oryginalność,
rozwiązania kompozycyjne.

14. Dla laureatów Organizator przygotuje dyplomy i nagrody rzeczowe.
15. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 30 kwietnia

2015 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej Filia w Poddębicach.
16. Prac nadesłanych nie zwraca się.
17. Organizator  konkursu  zapewnia sobie  prawo  do  prezentacji  prac  na  wystawie

pokonkursowej  w  wypożyczalni  Biblioteki  Pedagogicznej  Filia  w  Poddębicach  oraz
opublikowania ich w okolicznościowej broszurze lub/i  na stronie internetowej  Biblioteki
Pedagogicznej w Sieradzu.

18. Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  udostępnienie  danych  osobowych  na  stronie
internetowej  Biblioteki  Pedagogicznej  w  Sieradzu,  w  lokalnych  mediach  oraz
w okolicznościowej broszurze.

19. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagród.

20. Wykładnia  niniejszego  regulaminu  należy  do  Organizatora.  Wszelkie  pytania  kierować
należy na adres filiapoddebice@bpsieradz.pl lub pod nr telefonu 43 678 36 04.

Poddębice, dn. 12 lutego 2015 r.
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