
Sejm RP ustanowił rok 2017 m. in.: Rokiem Wisły 

  

Mając na uwadze, iż właśnie w tym roku przypada 550 rocznica pokoju 

toruńskiego, na podstawie którego Polska odzyskała panowanie nad całym 

biegiem żeglowanej Wisły,    

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 

 realizująca zadania Biblioteki Powiatowej  

Z A P R A S Z A  

do udziału w konkursie poetyckim 

na najpiękniejszy wiersz o rzece Wiśle 

 
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO 

NA WIERSZ O RZECE WIŚLE 

 

 

Cele konkursu: 

 włączenie się w obchody Roku 2017, 

 zachęcenie miłośników pisania do prezentowania swoich umiejętności, 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz kreatywności, 

Organizator:  

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej 

 

Adresaci konkursu: 

 uczniowie klas VII szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum, uczniowie klas I- III szkół 

średnich oraz osoby dorosłe z powiatu ostrowskiego 

 

ZASADY UDZIAŁU: 

 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie dotąd niepublikowanego  

i nienagrodzonego w innych konkursach wiersza o rzece Wiśle, 

 jeden autor może nadesłać tylko jeden wiersz, 

 wiersz w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dołączyć  

do niego zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane autora 

(imię i nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania i telefon kontaktowy) i dostarczyć 

wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem (załącznik do regulaminu) do Miejskiej 



Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, z dopiskiem: Konkurs poetycki

  

 wiersze będą przyjmowane do 13 października 2017 r. 

 wiersze zostaną ocenione przez Komisję, którą powoła Dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, 

 prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane, 

 najlepsze teksty zostaną nagrodzone i włączone do wyboru wierszy przygotowanych 

przez organizatora konkursu do opublikowania oraz umieszczone na stronie 

internetowej biblioteki.    

 

Kategorie oceniania: 

 

 I kategoria -  uczniowie kl. VII i VIII szkół podstawowych, 

 II kategoria - uczniowie kl. I – III szkół średnich, 

 III kategoria - osoby dorosłe 

 

Kryterium oceny: 

 zgodność tematyki utworu z mottem konkursu, 

 poprawność stylistyczna i językowa 

 

 O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród   

Organizator poinformuje telefonicznie 

Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej www.bibl.ostrowmaz.pl 

UWAGA! 

ORGANIZATOR KONKURSU NIE ZWRACA  

NADESŁANYCH I NAGRODZONYCH PRAC. 

 ZASTRZEGA SOBIE TEŻ MOŻLIWOŚĆ DYSPONOWANIA PRACAMI 

I PUBLIKACJI NAGRODZONYCH PRAC W MEDIACH  

ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MBP 

 

Informacji udzielają: 

Katarzyna Podbielska 

Anna Duda-Depta 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul.11-go Listopada 8 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

http://www.bibl.ostrowmaz.pl/

