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Regulamin 

1. W konkursie może uczestniczyć młodzież szkolna do 21 roku 
życia. 

2. Należy zgłaszać własne wiersze wcześniej nie publikowane 
i nie nagradzane (w ilości nie więcej niż 5) w 4 egzemplarzach 
wydrukowanych oraz w formie elektronicznej (płyta CD). 

3. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone inne niż 
wiersze formy literackie oraz teksty nie opatrzone godłem – 
pseudonimem. 

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić druk 
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA, (dostępne także na stronie 
internetowej szkoły www.zsp5.piotrkow.pl) dołączyć swoje 
teksty opatrzone godłem tekstowym i postępować zgodnie 
z trybem ustalonym w zgłoszeniu. 

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA należy składać w sekretariacie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Tryb., 
ul. Leonarda 12/14 – osobiście lub listownie z dopiskiem  
„I Ty bywasz poetą”. 

6. Termin zgłoszeń upływa 7 stycznia 2019 r. 
7. Laureaci konkursu wyłonieni przez jury otrzymają nagrody. 
8. Przewiduje się publikację najlepszych utworów w tomiku 

poetyckim. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania 

niezbędnych korekt w tekstach zakwalifikowanych do 
publikacji. 

10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie 
się wiosną 2019r. 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

 

Imię i nazwisko ............................................................................... 

Godło – pseudonim ......................................................................... 

Rok urodzenia ................................... 

Szkoła .............................................................................................. 

Klasa .................... 

Nauczyciel – opiekun ...................................................................... 

Adres, telefon kontaktowy ............................................................. 

......................................................................................................... 
 podpis 
_______________________________________________________________________ 

 Wypełnione zgłoszenie należy zamknąć w kopercie opatrzonej godłem 

tekstowym. 

 Zamkniętą kopertę dołączyć do zgłaszanych tekstów opatrzonych tym 
samym godłem. 

 Teksty i kopertę dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Ponad- 
gimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Tryb., ul. Leonarda 12/14 osobiście lub 
listownie z dopiskiem „I Ty bywasz poetą” w terminie do 7 stycznia 2019r. 

 Prosimy, aby składane teksty były wykonane pismem komputerowym, 
wydrukowane w 4 egzemplarzach i nagrane na CD. 

 Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ścisłe 
przestrzeganie regulaminu. 

 


