
 

 Konkurs Literacki 

pod hasłem " Boże Narodzenie w poezji" 

 

1. Organizatorzy konkursu: 

 

 Zespół Szkół  Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego                        

w Sokołowie Podlaskim 

 Zespół szkół Specjalnych im. Jana Pawła II                        

w Sokołowie Podlaskim 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I.Gałczyńskiego                     

w Sokołowie Podlaskim 

 

 

 

2. Cele konkursu: 

 Pogłębianie wiedzy uczniów na temat istoty Świąt Bożego Narodzenia 

oraz świątecznych tradycji.  

 Inspirowanie twórczości literackiej. 

 Kształtowanie umiejętności pisania. 

 Odkrywanie młodych talentów. 

 Umożliwienie młodzieży prezentacji swojej twórczości. 

 Popularyzacja czytelnictwa. 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów klas IV-VI 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie jednego  własnego 

wiersza.    

 Tematyka utworu dotyczy Świat Bożego Narodzenia.  

 Uczestnicy konkursu składają prace w formie wydruku komputerowego lub 

maszynopisu. 

 Utwór  nie powinien  być dotychczas publikowany  i nagradzany w innych 

konkursach. 

 Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. 

 Dane autora (imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły,  dokładny adres, 

numer telefonu) )  należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym 

samym godłem co utwór.  

 Jeśli praca pisana była pod kierunkiem  nauczyciela i/lub opiekuna imię i 

nazwisko tej osoby należy dodatkowo umieścić w tej samej kopercie z 

danymi osobowymi i godłem . 

 prace konkursowe wraz z danymi osobowymi należy dostarczyć do 

sekretariatu Biblioteki Miejskiej  w Sokołowie Podlaskim lub przesłać na 

adres: 

 



Miejska Biblioteka Publiczna  

im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 

08-300 Sokołów Podlaski  ul. Kolejowa 7A 

z dopiskiem na kopercie : „Boże Narodzenie w poezji ” 

 

 Termin nadsyłania prac upływa z dniem 13 stycznia 2014 roku. (decyduje 

data  stempla pocztowego). 

 

4. Ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych utworów i wręczenie nagród  

odbędzie  się w dniu 21 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej 7A podczas  "Wieczoru poezji 

świątecznej". 

 

5. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom. 

 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na 

udostępnienie części danych osobowych potrzebnych  do celów publikacji i 

promocji. 

  

7.  Dodatkowych informacji o konkursie udziela  Monika Filip , tel. 25 781 22 86   

 

 

                                                                       


