Starostwo Powiatowe w Kępnie
i
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Moja poezja
niczego nie tłumaczy
niczego nie wyjaśnia
niczego się nie wyrzeka

organizują

Or gan iz ac ja

XVIII Konkurs Poetycki
p.n. ,, Szkolne Próby Literackie”

nie ogarnia sobą całości
nie spełnia nadziei
nie stwarza nowych reguł gry
nie bierze udziału w zabawie
ma miejsce zakreślone
które musi wypełnić
Tadeusz Różewicz

Konkurs ten organizowany jest
od 1999 roku.
Wtedy to miała miejsce jego pierwsza edycja o charakterze szkolnym.
Ze względu na duże zainteresowanie
impreza pozyskała zasięg powiatowy.
XVIII POWIATOWY KONKURS
POETYCKI
„SZKOLNE PRÓBY LITERACKIE”

Tytuł sztuki

p.n. „Szkolne próby literackie”
jest pobudzenie wrażliwości i wyobraźni poetyckiej,
wyzwolenie odwagi do odsłonięcia świata własnych przeżyć
wewnętrznych oraz promowanie talentów literackich.

3) Utwory powinny być opatrzone godłem. Do zestawu wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, co
wiersze. Koperta ta ma zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, adres, klasę, specjalizację oraz imię i
nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
4) Na konkurs nie należy nadsyłać utworów wcześniej nagrodzonych i
publikowanych.
5) Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
6) Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas
Biesiady Literackiej w marcu 2018 roku.

In for ma cje

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Maria Cierlak

7) Uroczystość odbędzie się w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Na dwa tygodnie przed terminem szkoły
otrzymają oficjalne zaproszenia.
8) Utwory zgłoszone na konkurs zostaną zebrane i opracowane
w ,,Antologii poezji młodych twórców”.
9) Zestaw wierszy w ilości 4 egzemplarzy opatrzony godłem należy
wysłać do 6 marca 2018 roku na adres:

ZSP nr 1 w Kępnie
tel. (62) 78 29 900
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Sienkiewicza 25
63-600 Kępno
Biblioteka

R egu l amin

Z ało żen ie k on ku rsu

Założeniem konkursu

1) Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.
2) Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w formie pisma
komputerowego maksymalnie do pięciu wierszy /prozy/ o dowolnej tematyce. Wyjątek stanowią teksty tworzące merytoryczną
lub formalną całość. Od 2006 roku organizatorzy pragną zainteresować wszystkich uczestników swoim regionem. Dlatego proponujemy, aby w każdym zestawie utworów chociaż jeden wiersz dotyczył ,,małej ojczyzny”.

