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VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS POETYCKI
„NAMUZOWYWANIE”

REGULAMIN

1. Organizatorzy:
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie przy
współpracy Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
2. Założenia:
konkurs
obejmuje
młodzież
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Polski, szkół polonijnych z Rejonu Wileńskiego,
zainteresowanych szkół z Obwodu Kaliningradzkiego oraz dorosłych (kategoria
open). Ma to na celu wspieranie i rozwijanie uzdolnień młodzieży, popularyzowanie
poezji, promowanie utalentowanych uczniów oraz rozwijanie współpracy i przyjaźni
międzynarodowej;
- do oceny kwalifikują się wiersze napisane samodzielnie przez osoby przystępujące
do konkursu.
- w celu identyfikacji wiersze powinny być opatrzone tytułem;
- uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie 2 wiersze;
- konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:
I - wiersze uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - tematyka dowolna
II - wiersze uczniów szkół ponadgimnazjalnych – tematyka dowolna
III - kategoria open (do wyboru; z zaznaczeniem podkategorii):
1. Wiersz o tematyce dowolnej
2. Wiersz o tematyce naukowej
3. Wiersz zainspirowany twórczością literacką – dialog z tradycją
IV - wiersze rosyjskojęzyczne
V - wiersze polskojęzyczne Polonii
VI - poezja śpiewana – wiersz autorski
- każdy z uczestników – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych - może dodatkowo wziąć udział w części open konkursu,
prezentując wiersz tematyczny
3. Plan pracy:
I etap – do dnia 13 stycznia 2018 r. – uczestnicy przesyłają wiersze (jedynie
w formie elektronicznej) na adres mailowy Liceum Ogólnokształcącego
w Węgorzewie, wypełniając KARTY ZGŁOSZENIA (każdy wiersz na oddzielnej
KARCIE);

II etap –do 5 lutego 2018 r. - jury ocenia wiersze i wyłania laureatów;
III etap – 23 marca 2018 r. - wieczór poetycki, na którym zaprezentowane będą
wiersze laureatów oraz przyznana zostanie nagroda publiczności;
4. Jury:
- wiersze polskojęzyczne oraz rosyjskojęzyczne oceniają nauczyciele wyznaczeni
przez Dyrektora LO w Węgorzewie;
- nauczyciele oceniają wiersze w skali od 1 do 6;

5. Warunki uczestnictwa:
- przesłanie prawidłowo wypełnionych KART ZGŁOSZENIA na adres mailowy LO:
liceum@lowegorzewo.pl do 13 stycznia 2018 r.
- w przypadku kategorii VI (poezja śpiewana) uczestnik oprócz karty zgłoszenia
wysyła plik z nagraniem z prezentowaną przez siebie piosenką, której tekst będzie
stanowił napisany przez niego wiersz; utwory, które przejdą wstępne eliminacje,
zostaną zaprezentowane przez autora lub wskazanego przez niego wokalistę/zespół na
wieczorze poetyckim i przystąpią do konkursu głównego, którego jury będzie
stanowiła publiczność;
6. Organizacja:
- strona medialna (podkład muzyczny, pokaz komputerowy) oraz wystrój sali –
Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie;
- przygotowanie recytacji – grupa teatralno- kabaretowa BiS działająca przy LO;
- druk zaproszeń, plakatów, poczęstunek –wykonanie: zespół organizacyjny LO,
finansowanie: Starostwo Powiatowe;
- statuetki, dyplomy, książki – Starostwo Powiatowe.
7. Przystępując do konkursu, uczestnik tym samym wyraża zgodę na publikację
oraz rozpowszechnianie w innej formie jego utworów.
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