„Ten Papież zostawił cząstkę samego siebie
w sercu każdego z nas…”

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
o Janie Pawle II
I.
II.

III.

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce.
Głównym celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania twórczością poetycką i
propagowanie postaci oraz nauczania Jana Pawła II.
Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
a) kategoria I – uczniowie szkół podstawowych;
b) kategoria II – uczniowie gimnazjów;
c) kategoria III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
d) kategoria IV – osoby dorosłe.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech wierszy o tematyce związanej z osobą i
nauczaniem Jana Pawła II.
3. Wiersze powinny być opracowaniami własnymi autorów, które nie były wcześniej
publikowane.
4. Utwory należy składać w formie wydruku komputerowego formatu A-4 (czcionka
Times New Roman wielkość 12) lub czytelnego pisma ręcznego.
5. Prace należy opisać na odwrocie. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, wiek,
numer telefonu /adres poczty elektronicznej; dodatkowo w przypadku uczniów - pełną
nazwę szkoły, numer telefonu).

6. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia - załącznik do
pobrania na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce
www.gimnet.cba.pl) .
7. Utwory zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i mogą być bezpłatnie
rozpowszechniane przez organizatora konkursu.
8. Obowiązkiem każdego uczestnika konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem
Konkursu Poetyckiego o Janie Pawle II.
9. Brak spełnienia wszystkich warunków konkursu będzie przyczyną wykluczenia pracy
z udziału w konkursie.
IV.

Termin i adres składania prac
1. Wiersze można składać do dnia 10 kwietnia 2014 r. osobiście w kancelarii
Gimnazjum nr 1 w Sokółce w godz. od 800 do 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a,
16 – 100 Sokółka, z dopiskiem „Konkurs poetycki o JPII” (decyduje data stempla
pocztowego).

V.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu w dniu 14 kwietnia
2014 r.
1

2. Ogłoszenie wyników i prezentacja wyróżnionych prac odbędzie się na uroczystej gali
w Gimnazjum nr 1 w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00. Nagrodzone zostaną trzy
najlepsze utwory w każdej kategorii.
VI.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce
Pod numerem telefonu 85 7113579.

Serdecznie zapraszamy!
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