REGULAMIN KONKURSU NA UTWÓR LIRYCZNY (WIERSZ) I DZIEŁO
PLASTYCZNE (PLAKAT) INSPIROWANE TWÓRCZOŚCIĄ ZBIGNIEWA
HERBERTA

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w
Łodzi (dalej „Organizator”).
2. Koordynatorem Konkursu jest nauczyciel XXI Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Prusa w Łodzi: Ewelina Woźniak-Wrzesińska (dalej „Koordynator”), a
asystentem – uczennica XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi:
Zuzanna Patora (dalej „Asystent”).
3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń łódzkiego liceum (dalej „Uczestnik”).
4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach (dalej „Prace”): utwór liryczny (dalej
„Wiersz”) oraz dzieło plastyczne (dalej „Plakat”).
5. Podczas Konkursu zostaną przyznane nagrody w kategoriach Wiersz oraz Plakat dla
zwycięzców wskazanych przez Publiczność oraz Jurorów (dalej „Laureaci Nagrody
Publiczności”, „Laureaci Nagrody Jurorów”).
a) Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w kategoriach 1) Wiersz, 2) Plakat,
osobno wybrane przez Jury oraz Publiczność (łącznie nagrodzonych zostanie do
12 osób).
b) Organizatorzy wręczą nagrodę specjalną dla klasy, z której zostanie
zgłoszonych najwięcej prac.

II.

PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Pierwszego października 2018 roku zostaje ogłoszony Konkurs obejmujący dwie
kategorie: Wiersz i Plakat.
2. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę w jednej kategorii.
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3. Wiersz i Plakat powinny być inspirowane twórczością literacką lub plastyczną
Zbigniewa Herberta.
4. Wiersz
a) musi być napisany w języku polskim,
b) nie może być wcześniej publikowany,
c) nie może być wcześniej nagradzany w żadnych konkursach,
d) musi mieć jednego autora (Uczestnik).
5. Plakat
a) nie może przekraczać wymiarów formatu A3,
b) może być stworzony techniką dowolną,
c) nie może być wcześniej prezentowany podczas wystaw,
d) nie może być wcześniej nagradzany w żadnych konkursach,
e) musi mieć jednego autora (Uczestnik).
6. Do Konkursu nie zostają dopuszczone prace (Plakat i Wiersz), które szerzą treści
prawnie

zabronione,

podżegają

do nienawiści

na tle rasowym,

religijnym,

światopoglądowym lub wyrażają treści wulgarne, obsceniczne.
7. Do Plakatu i Wiersza, w oddzielnej zamkniętej kopercie, należy dołączyć napisane na
kartce dane Uczestnika (imię, nazwisko, klasa, szkoła).
a) Reprezentant Organizatora,

niebędący członkiem Jury oraz wykluczony z

głosowania Publiczności, odbiera Plakaty i Wiersze, opatruje je godłem.
8. Prace należy w nieprzekraczalnym terminie (do 18 października) dostarczyć pocztą
lub osobiście do sekretariatu XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi: ul. Kopernika
2, 90-509 Łódź, z dopiskiem: „Herbert”, nie decyduje data stempla pocztowego.

III.

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW

1. Po zgromadzeniu Prac konkursowych Asystent organizuje głosowanie, by wyłonić
Laureatów Nagrody Publiczności.
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a) Głosowanie odbywa się w dniach 22-24 października do godziny 22:00.
b) W głosowaniu może wziąć udział każdy.
c) Głosowanie odbywać się będzie przez portal Facebook, na którym za pomocą
polubień będą oceniane prezentowane Prace.
d) Zwyciężają Prace o największej liczbie głosów (tak zwanych polubień).
2. Po zgromadzeniu Prac konkursowych Koordynator powołuje trzyosobowe Jury, by
wyłonić Laureatów Nagrody Jurorów.
a) Każdy z Jurorów, bez konsultacji, ocenia każdą Pracę w skali od jednego do pięciu.
b) Zwyciężają Prace o najwyższej liczbie punktów.
c) Jeśli jakieś Prace osiągną tę samą najwyższą liczbę punktów, organizowana jest
dogrywka, w której Jurorzy oceniają Prace po raz drugi.
c’) W drugim głosowaniu i kolejnym, jeśli będą konieczne (dogrywki), każdy Juror
może przyznać pięć punktów jednej Pracy w każdej kategorii.
d) Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Laureata Nagrody Jury pierwszego
miejsca.
3. Po wyłonieniu zwycięzców (Laureat Nagrody Publiczności i Laureat Nagrody Jury)
Jury otwiera koperty opatrzone godłem, by ustalić Autorów nagrodzonych Prac.

IV.

WRĘCZENIE NAGRÓD I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nagrody zostaną wręczone 26 października

2018 roku podczas uroczystego

podsumowania projektu Herbert Poeta i Obywatel.
2. Z Konkursu wykluczone

są osoby, które biorą udział we wszelkich pracac h

organizacyjnych związanych z Konkursem.
3. W sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z:
a) Zuzanną Patorą (rudaoptymistka@gmail.com)
b) Eweliną Woźniak-Wrzesińską (e.wozniak-wrzesinska@lo21lodz.pl).

3

