
 

 

 

Kultywując piękne wartości patriotyczne 

oraz podtrzymując zainteresowania 

 historią i współczesnością Lublińca,       

   mamy zaszczyt zaprosić 

na  I  edycję 

 

Powiatowego Konkursu Literackiego 

„ LUBLINIEC W LIMERYKACH ” 

 

pod Honorowym Patronatem 

Starosty Powiatu Lublinieckiego 

Szczegółowe informacje 

zawarte są w REGULAMINIE 

konkursu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 I EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„LUBLINIEC W LIMERYKACH” 

I. Organizator Konkursu : 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu 

II. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje: 

 Starosta Powiatu Lublinieckiego 

III. Temat Konkursu : Lubliniec w limerykach. 

IV. Cel Konkursu : 

1. Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości. 

2. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości poetyckiej. 

 3.Stworzenie możliwości debiutu poetyckiego uczniom do tej pory niepublikującym. 

4. Podtrzymywanie zainteresowania historią i współczesnością Lublińca. 

V. Zasady Konkursu : 

1. Konkurs trwa od 05.11.2019 roku do 25.11. 2019 roku. 

VI. Nadesłane limeryki muszą być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną i 

nienagradzaną w konkursach literackich. 

VII. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać trzy limeryki czcionką 12 Times New Roman 

na papierze formatu A4. 

VII. Warunkiem udziału w konkursie jest doręczenie wydrukowanych limeryków opatrzonych 

godłem ( przez godło rozumie się słowo, logo, hasło maskujące właściwą tożsamość autora ) 

wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem z wypełnionym formularzem 

zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 

VIII. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu 

będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. 

IX. Obowiązkiem każdego ucznia jest dostarczenie zgody opiekunów prawnych na 

przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem 

konkursu oraz upublicznieniem nazwisk osób nagrodzonych . 

 



 

X. Termin i miejsce składania prac: 

1. Prace należy składać do dnia  25.11.2019 roku  w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą  

na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego , ul. Grunwaldzka 48, 42-700 

Lubliniec (decyduje data wpływu ). 

XI. Kryteria oceny: 

1. Prace literackie zostaną na zasadzie anonimowości ocenione przez Komisję Konkursową, 

której decyzje będą ostateczne i nieodwołalne. 

2. Komisja dokona oceny utworów pod względem: 

• zgodności z tematyką; 

• twórczego charakteru utworu; 

• poprawności stylistycznej i językowej; 

• poziomu literackiego; 

• samodzielności i oryginalności. 

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu  27 .11. 2019 roku o godzinie 

10.00  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub nieprzyznania 

jednej z nagród. 

5. Organizatorzy przewidują trzy nagrody rzeczowe oraz dyplomy w każdej kategorii. 

6. Jury może przyznać także wyróżnienia. 

7. Nagrodzone  prace zostaną wydrukowane w lokalnej prasie, umieszczone na stronie 

internetowej Szkoły. 

XII. Postanowienia końcowe : 

1. Nadsyłając pracę i podając dane osobowe (w zaklejonej kopercie) uczestnik wyraża zgodę 

na ich wykorzystanie na potrzeby konkursu. 

2. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw autorskich 

innych osób. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym 

Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od nich. 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika 

niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

go do udziału w konkursie. 

6. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu konkursu 

upoważnia Organizatorów do wyłączenia ucznia z udziału w konkursie. 

                                                                                                         Organizatorki: 

                                                                                                       mgr Alicja Chruściel 

                                                                                                        mgr Anna Klimowicz 



Załączniki : 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu literackiego „ Lubliniec w limerykach” 

Formularz zgłoszeniowy : 

  Imię i nazwisko: ………………...…………………………………………………… 

 Data i miejsce urodzenia: …...………………………………………………………… 

 Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………      

Numer telefonu: ………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela …...…………………………………………… 

 

 Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i  że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu  

oraz w pełni akceptuję jego treść. 

 

Miejscowość i data :                                                                                 Podpis : 

 

 

Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu  niezbędnych do przeprowadzenia konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 

2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

 

 Miejscowość i data  :                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego :              

  


