
     

 

PATRONAT: 

Dorota Rutkowska   

Poseł na Sejm RP                    

 

ORGANIZATORZY: 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa 

w Skierniewicach  

I. Cele konkursu: 

Nadrzędnym celem konkursu jest rozbudzanie talentów oraz popularyzowanie 
twórczości poetyckiej młodych autorów.
umiejętności wypowiedzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w formie utworu 
lirycznego. 

II. Zasady konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów
i szkół ponadgimnazjalnych. 

Na konkurs należy przysłać utwory dotychczas niepublikowane i 
konkursach literackich. Wiersze o tematyce 
każdy, należy nadesłać w 3 egzemplarzach 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa 

ul. Henryka Sienkiewicza 10 

96-100 Skierniewice 

Z dopiskiem: Konkurs literacki

1. Każdy utwór winien być oznaczony godłem, 
dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem 
mailowym, telefonem, 
nauczyciela, opiekuna.

2. Wiersze napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi

3. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw 
autorskich na rzecz organizatorów konkur

4. Prace ocenia komisja powołana przez organizatora.

5. Komisja przyzna nagrodę główną oraz pierwsze 

a) kategorii – szkoła podstawowa
b) kategorii – szkoła gimnazjalna
c) kategorii – szkoła ponadgimnazjalna
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Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa  

Nadrzędnym celem konkursu jest rozbudzanie talentów oraz popularyzowanie 
ści poetyckiej młodych autorów. Rozwijanie fantazji i wyobraźni, doskonalenie 

dzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w formie utworu 

Zasady konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych,

Na konkurs należy przysłać utwory dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych 
. Wiersze o tematyce dowolnej. Maksymalnie 3 utwory, do 22 wersów 

słać w 3 egzemplarzach do 3 czerwca 2019 r. na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa  

teracki O laur Bolesława Prusa 

wór winien być oznaczony godłem, to samo godło winno występować na 
dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem 
mailowym, telefonem, wiekiem autora, adresem szkoły, ewentualnie z nazwiskiem 
nauczyciela, opiekuna. 

ersze napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi.  

Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw 
autorskich na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają

Prace ocenia komisja powołana przez organizatora. 

Komisja przyzna nagrodę główną oraz pierwsze wyróżnienie w: 

szkoła podstawowa 
szkoła gimnazjalna 
szkoła ponadgimnazjalna 

 

SKIERNIEWICE 2019 

Prezydent Miasta Skierniewice                          

Nadrzędnym celem konkursu jest rozbudzanie talentów oraz popularyzowanie 
Rozwijanie fantazji i wyobraźni, doskonalenie 

dzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w formie utworu 

szkół podstawowych, gimnazjów  

nienagradzane w innych 
3 utwory, do 22 wersów 

 

to samo godło winno występować na 
dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem 

wiekiem autora, adresem szkoły, ewentualnie z nazwiskiem 

Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw 
su. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 



     

Nagrodą główną dla pierwszych miejsc 
panią poseł Dorotę Rutkowską
nagrody ufundowane przez prezydenta miast

 

b) Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
.  

c) Osoby nagrodzone zostaną poinfo
elektroniczną.  

d) Regulamin konkursu dostępny na internetowej stronie szkoły 

e) Kontakt: Anna Lelonkiewicz
                            

 

 

  

  

 

SKIERNIEWICE 

EDYCJA VII 
Nagrodą główną dla pierwszych miejsc będzie wycieczka do Sejmu ufundowana przez 
panią poseł Dorotę Rutkowską. Termin do uzgodnienia. Laureaci 
nagrody ufundowane przez prezydenta miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka. 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie oraz drogą

Regulamin konkursu dostępny na internetowej stronie szkoły 

Kontakt: Anna Lelonkiewicz-Kubik 694394222, Monika Stachów 506523381
                             

ZAPRASZAMY! 

 

SKIERNIEWICE 2019 

będzie wycieczka do Sejmu ufundowana przez 
Laureaci konkursu dostaną 

a Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka.   

odbędzie się  7 czerwca  
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach. 

rmowane telefonicznie oraz drogą 

Regulamin konkursu dostępny na internetowej stronie szkoły – www.loprus.pl 

, Monika Stachów 506523381 


