REGULAMIN XX I OGÓ LNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEG O MŁODYCH
„NADCHODZĄCE PO KOLENIE”
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Smolenia w Bytomiu „Smoleniacy” ogłasza
XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych
„Nadchodzą ce pokol enie”.
Im preza

kont ynuuj e

trad ycję

konkursów

o

tej

sam ej

nazwi e

organizowan ych

w lat ach 1985 -90 i rozstrz ygan ych w I Liceum Ogólnokształ cąc ym im. Jana Smolenia.
Konkurs „Nadchodzące pokoleni e” zost ał reakt ywowan y w 2003 roku.
W

konkursi e

mogą

wzią ć

udział

uczniowie

klas

siódm ych

i

ósm ych

szkół

podstawow ych, szkół gimnazjaln ych, ponadgim nazjaln ych oraz studenci do 25 roku
ż yci a.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesł anie prac konkursowych w termini e do
05

listopada

201 8

r.

na

ad res

I

LO

im.

Jana

S mol enia

(41-902

Bytom,

ul. Strzel ców Bytomskich 11 z dopiski em „Nadchod zące p okolenie”).
Koperta powinna zawierać:
- zestaw 4 wierszy własnego autorstwa w 3 egzemplarzach (opatrzonych godłem
i adnotacją: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimn azjaln a lub szkoła
wyższa)
- osobną zamkniętą kopertę (również z godłem) zawiera jącą wyp ełnione załączniki
NR 1 i NR 2.
1.

Wersję

elek troniczną

zestawu

należy

przesłać

na

adres

mailowy :

nadchodzacepokolenie@onet.pl . W tema cie wiadomości należy podać godło
(pseudonim, i dentyczny z użytym w wersji papierowej ).
2.

Jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy lite raccy, przyznana nagrody
i

wyróżn ienia,

a

nagrodę

główną

tradycyjnie

stanowić

bę dzie

statuetka

„Skrzydlatego Rodła” .
3.

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z T urniejem Jednego Wiersza odbędzie się
w grudniu 2018 roku. Organizatorzy nie pokrywają kosztów prze jazdu na galę
wręczenia nagród.

O uroczystości laureaci konkursu zosta ną powiadomieni

telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
4.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zast rzegają sobie prawo do
publikacji

nagrodzonych

utworów

w

a ntologii

pokonkursowej,

internetowej Stowarzyszenia i I LO w Bytomiu oraz w mediach.

na

stronie

5.

Nadesłanie utworów o znacza zgodę autora lub jego rodziców/opie kunów prawnych
(w przypadku uczestników niepełnoletnich) na wykorzyst ywanie d anych osobowych
na potrzeby promocji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U.2002. Nr 101,poz.926 z p óźn.
zmianami ).

6.

Niniejszy regulamin d ostępny jest na stronie www.1lo.bytom.pl

ZAŁĄCZNI K NR 1

KARTA UCZESTNICTWA

GODŁO (PSEUDO NIM)

TYP SZKOŁY
(gimnazjum/liceum/s zkoła wyższa)

IMIĘ, NAZWISKO, WI EK

ADRES DO MOWY

TELEFON

ADRES E -MAIL

PEŁNA NAZWA SZKO ŁY

TELEFON, ADRES E -MAIL

ZAŁĄCZNI K NR 2

ANKIETA POETYCKA
Imię, nazwisko, wiek

Twoje zainteresowania

Główna cecha Twojego charakteru

Twoja dewiza…

Co cenisz u ludzi, a czego nie znosisz ?

Co sprawia, że życie jest wyjątkowe?

Czy zajmujesz się także innymi dziedzinami sztuki? Jakimi?

Co Cię inspiruje?

Jakie tematy poruszasz w swojej twórczości?

Jakie są Twoje dotychczasowe osiągnięcia (nagrody) w konkursach
poetyckich lub innych związanych ze sztuką?

Czy publikowałaś/publikowałeś swoje prace? Jeśli tak – gdzie?

Co sądzisz o współczesnej kulturze?

Skąd dowiedziałeś się o konkursie?

