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Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół  

II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich 

 

 

Regulamin konkursu 

"Poetyckie drogi” 

 

I. 

1. Organizatorem Konkursu „Poetyckie drogi” jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich we współpracy 

z macierzystą szkołą. Realizowany jest w ramach zadania publicznego współfinansowanego 

przez Gminę Siemianowice Śląskie. 

2. Cele konkursu:  

- Uczczenie pamięci Profesora Eugeniusza Sikorskiego, siemianowickiego polonisty, promotora 

młodych talentów. 

-   Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.  

- Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół, młodych twórców - 

promowanie talentu młodzieży. 

- Pobudzanie aktywności twórczej, kształcenie umiejętności związanych z tworzeniem tekstów 

lirycznych. 

3. Niepełnoletni Uczestnik może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek 

kultury, klub). Instytucja może jednak zgłosić dowolną liczbę swoich reprezentantów. 

Pełnoletni uczestnicy mogą samodzielnie wysłać zgłoszenie. 

4. Zgłoszenie odbywa się przez nadesłanie mailem: dwóch wierszy, formularzu zgłoszenia 

i oświadczenia rodzica (lub pełnoletniego ucznia / uczestnika Konkursu) na adres: 

poetyckiedrogi@mateja.edu.pl do 22 września 2020 r. 

http://stowarzyszenie.mateja.edu.pl/
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5. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby związane miejscem urodzenia, zamieszkania lub 

pracy i nauki z Siemianowicami Śląskimi, uczęszczające do szkoły podstawowej (VI - VIII 

klasy) i średniej, a także osoby do 25 roku życia nieuczęszczające do ww. szkół. 

6. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w siedzibie organizatora. 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 19 października 2020 r. w czasie Wieczoru 

poetyckiego, cyklicznej imprezy organizowanej przez II LO im. Jana Matejki w SCK Zameczek 

w Siemianowicach Śląskich. 

II. 

1. Uczestnicy przesyłają dwa utwory poetyckie, oryginalne, niepublikowane. 

2. Tematyka i wybór gatunku lirycznego utworów są dowolne. 

3. Utwory powinny zostać napisane jednostronnie, czcionką Times New Roman, wielkość 

czcionki - 12. 

4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem (pseudonimem autora) z dopiskiem „Poetyckie drogi”, 

a do zestawu dołączyć osobny plik opatrzony takim samym godłem zawierający dane 

o autorze, imię i nazwisko, wiek, adres, e-mail i telefon kontaktowy. Należy również załączyć 

formularz zgłoszenia i zgodę opiekunów. 

5. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach: szkoły podstawowe (klasy VI – VIII), szkoły 

ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne), osoby dorosłe do 25 roku życia nieuczęszczające do 

ww. szkół. 

III. 

1. Do oceny utworów poetyckich powołane zostanie przez organizatorów jury. 

2. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

- walory artystyczne utworów (dobór środków artystycznego wyrazu, słownictwa, gatunku do 

możliwości/wieku uczestnika); 

- kultura słowa;  

- ogólny wyraz artystyczny. 

3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze dyskusji jury. W przypadku równego podziału 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

http://stowarzyszenie.mateja.edu.pl/
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4. Decyzja jury jest ostateczna. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród 

Organizator poinformuje Zwycięzców za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas Wieczoru Poetyckiego. 

6. Zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody w każdej kategorii oraz wyróżnienia. 

7. Wyróżnione utwory opublikowane zostaną w pamiątkowym zbiorze wierszy zmarłego 

w zeszłym roku Profesora Eugeniusza Sikorskiego. Tomik otrzymają nagrodzeni autorzy oraz 

ich opiekunowie. Przewidziano również nagrody rzeczowe. 

IV.  

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Klauzula informacyjna dla uczestników 

Konkursu „Poetyckie drogi” znajduje się na formularzu zgłoszenia. 

2. Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatorów i nie będą 

zwracane. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

nadesłanych utworów w ramach przygotowywanej pamiątkowej publikacji. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu 

konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne). 

4. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn od niego 

niezależnych. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora https://stowarzyszenie.mateja.edu.pl/. 

7. Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu: 

poetyckiedrogi@mateja.edu.pl. 
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