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 Zwracamy się z prośbą do Dyrektorów szkół sopockich o pomoc w 

upowszechnieniu wśród nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli bibliotek 

naszej oferty konkursowej, adresowanej do dzieci i młodzieży uzdolnionej literacko 

oraz wszystkich chętnych pragnących sprawdzić się po raz pierwszy w dziedzinie 

twórczości poetyckiej z propozycją udziału w konkursie poetyckim „Jesienne 

pióro”. 

Termin nadsyłania proc do Organizatorów konkursu to 30 listopada 2021r. 
 

Mamy nadzieję, że tematyka konkursu: „Mój dom, moi bliscy, moje miasto” 

zainspiruje oraz pozwoli autorom stworzyć osobiste wypowiedzi na tematy z kręgu 

codzienności, ważnych osób, miejsc, odkryć, przeżyć, emocji, wspomnień oraz pytań 

o świat na otwarcie powiek i wyciągnięcie ręki.    

Szczegółowe informacje na temat naszej propozycji konkursowej zostały zawarte w 

regulaminie. Potrzebujemy pomocy w dotarciu do uczestników i zmotywowaniu ich 

do kreatywnego wysiłku. Liczymy na zaangażowanie ze strony nauczycieli, którzy 

najlepiej znają wrażliwość i talenty swoich uczniów. 

Zachęcamy zatem do rozmyślań i sięgania po pióro w trakcie długich jesiennych 

wieczorów oraz do przesłania swoich prób poetyckich do Organizatorów.  

 

Serdecznie pozdrawiamy: 

 

Dyrektor MDK w Sopocie 

Karolina Olszewska-Prusak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Miejskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienne pióro” 

 
Organizator Konkursu: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie 
 
Adresat Konkursu: 
Dzieci i młodzież sopockich szkół podstawowych oraz liceów 
 
Cele konkursu: 
Rozwijanie wrażliwości poetyckiej 
Doskonalenie umiejętności językowych  
Rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i młodzieży 
Promocja talentów uczniów szkół sopockich 
 
Tematyka konkursu: 
Mój dom, moje miasto, moi bliscy 
 
Założenia organizacyjne 
 
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 
IV – VI klasa 
VII – VIII klasa 
szkoły ponadpodstawowe 
 

Koordynatorem konkursu w MDK w Sopocie jest: Krystyna Cyberska  
adres elektroniczny: krystynacyberska.mdksopot@gmail.com 
 

Wymogi regulaminowe 
1/ Prace na konkurs należy przesłać na wskazany powyżej adres elektroniczny lub 
dostarczyć do naszej placówki do dnia 30 listopada 2021r. 
2/ Do konkursu zgłosić można wyłącznie wiersze wcześniej niepublikowane w ilości 
od 1 do 3 tekstów 
3/ Teksty wierszy powinny zostać przesłane w formie zapisu komputerowego, 
ponadto muszą zostać opatrzone informacją o autorze /Imię i nazwisko, szkoła, 
klasa, imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego/ 
4/ Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw 
autorskich na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają 
zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji z 
prawem bezpłatnego rozpowszechniania. 
5/ Zgłoszenie prac do konkursu oznacza akceptację wszystkich zapisów 
regulaminowych. 
 

Kryteria oceny 
Wybór i ujęcie tematu, osobisty ton wypowiedzi, inwencja twórcza autora, walory 
literackie tekstu, umiejętne zastosowanie środków poetyckich, ogólny wyraz 
artystyczny 
 

Nagrody 
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Informacja o 
sukcesie uczestnika oraz nagrodzone utwory zostaną opublikowane na Facebooku 
placówki. 

 
Do konkursu nie można zgłaszać prac niesamodzielnych lub plagiatów 
utworów literackich znalezionych w Internecie !!!  

mailto:krystynacyberska.mdksopot@gmail.com


ZAŁĄCZNIK NR 1  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA Konkursu Poetyckiego  „Jesienne pióro” 

Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje 
wszystkie jego warunki: 

 jestem autorem nadesłanych wierszy i posiadam do nich 
nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich; 

 nadesłane wiersze nie były publikowane i nagradzane w innych 
konkursach; 

 wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na 
potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpień 1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi 
zmianami) 

 

 

 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………… 
2. Wiek ucznia …………………………………………………………………… 
3. Tytuł pracy …………………………………………………………………… 
4. Adres i nazwa szkoły………………………………………………………….. 
5. Telefon szkoły…………………………………………………………………. 
6. Mail szkoły…………………………………………………………………….. 
7. Imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica  

………………………………………………………………………………… 
 

 


