Regulamin

III edycji Konkursu Literackiego im. Waldemara Błońskiego
„W stulecie Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego”
§ 1. Organizatorzy Konkursu
Biblioteka V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie,
przy współpracy
Fundacji im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły
i Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

§ 2. Cele Konkursu
1. Inspirowanie uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego do
zainteresowania się literaturą i podejmowania własnych prób literackich.
2. Rozwijanie wyobraźni twórczej i kształtowanie umiejętności pisania utworów epickich, lirycznych i dramatycznych.
3. Stosowanie narzędzi z dziedziny poetyki tekstu artystycznego w praktyce.
4. Promocja twórczości autorskiej uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w środowisku lokalnym.
5. Promocja V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego i jego historii.
6. Inspirowanie absolwentów, nauczycieli, pracowników i byłych pracowników szkoły do upamiętnienia ciekawych faktów z jej historii, wspomnień osobistych i refleksji o szkole, etc.
7. Promocja literatury i czytelnictwa.
8. Upamiętnienie mgra Waldemara Błońskiego, nauczyciela języka polskiego, pracującego
w V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Poniatowskiego w latach 1987–2001.

§ 3. Przebieg Konkursu
3.1. Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń i absolwent V Liceum Ogólnokształcącego
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.
2. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani nagrodzone (lub wyróżnione) w innych konkursach literackich.
3. Do udziału w Konkursie będą kwalifikowane wyłącznie autorskie prace w języku polskim.
4. Uczestnik Konkursu, będący uczniem, wybiera jeden z dwóch tematów konkursowych:

1. Poniatówka w przeddzień stulecia

2. Świat wokół nas – ten duży i ten mały

Uczestnik Konkursu, będący absolwentem, nauczycielem, pracownikiem, byłym nauczycielem
lub byłym pracownikiem szkoły zgłasza utwór realizujący temat:

3. Poniatówka – miejsce i ludzie. Fragment mojej biografii i portretu pokolenia
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4.1. Prace realizujące tematy nr 1 i 3 będą oceniane w jednej kategorii zbiorowej.
Przykładowe formy realizacji tematu nr 1: opowiadanie, cykl wierszy, poemat, esej, esej
biograficzny, reportaż, cykl (trzech) felietonów, praca dokumentacyjna na podstawie archiwaliów szkolnych.
Przykładowe formy realizacji tematu nr 3: wspomnienie, opowiadanie, esej, esej biograficzny, portret – np. nauczyciela, wybitnego absolwenta, rozprawa naukowa, rozprawa
historyczna nt. historii szkoły, praca dokumentacyjna, etc.
4.2. Prace realizujące temat nr 2 będą oceniane w następujących kategoriach:
1.) wiersz (5 utworów poetyckich lub 1 poemat)
2.) proza (do 7 stron znormalizowanego maszynopisu)
3.) formy nieliterackie (np. esej, esej biograficzny, reportaż, cykl (trzech) felietonów
– do 7 stron maszynopisu).
5. Prace konkursowe należy składać w Bibliotece Szkolnej V LO do 18.06.2018 osobiście lub przesłać na adres: Biblioteka V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).
6. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystych obchodów 100-lecia
Szkoły (październik 2018). Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na
stronie internetowej szkoły oraz Facebooku V LO i Biblioteki Szkolnej.
7. Laureaci i wyróżnieni uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskanych tytułach
do 15 września 2018 pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

3.2. Forma prac konkursowych

Temat nr 1: Poniatówka w przeddzień stulecia
Uczestnik Konkursu składa prace konkursowe (w przypadku form takich jak np. opowiadanie,
poemat, esej, esej biograficzny, reportaż, praca dokumentacyjna – do 16 000 znaków, tj. ok.
7 stron maszynopisu; w przypadku wierszy – 5 utworów lirycznych do 40 wersów, w przypadku cyklu felietonów – 3 felietony) w formie wydruku czarno-białego na papierze formatu
A4. Styl formatowania tekstu: czcionka – Times New Roman, interlinia – 1,5, marginesy – 2,5 cm,
a także w formie elektronicznej (toż samo formatowanie, płyta CD/DVD). Wydruki utworów
oraz płyta CD/DVD opatrzone powinny być godłem i umieszczone w kopercie formatu A4. W oddzielnej zalakowanej i opatrzonej tym samym godłem kopercie uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć następujące dane:
a.) imię, nazwisko, klasa
b.) adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny
c.) oświadczenie o oryginalności utworu
d.) zgoda na opublikowanie utworu na łamach wydawnictw jubileuszowych publikowanych
przez V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz na stronie internetowej szkoły (w tym na portalu Facebook).
Kopertę z powyższymi danymi oraz oświadczeniami uczestnik umieszcza w kopercie formatu
A4 wraz z utworem konkursowym i jego wersją na nośniku cyfrowym. Na kopercie formatu
A4 dostarczanej Organizatorom oraz na pierwszej stronie wydruku (komputeropisu) utworu
konkursowego (nagłówek strony) powinien znajdować się wyłącznie dopisek: „Temat nr 1: Poniatówka w przeddzień stulecia”.
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Temat nr 2: Świat wokół nas – ten duży i ten mały
Kategoria: wiersz
Uczestnik Konkursu składa zestaw pięciu utworów lirycznych – do 40 wersów każdy – w formie
wydruku czarno-białego na papierze formatu A4. Styl formatowania tekstu: czcionka – Times
New Roman, interlinia – 1,5, marginesy – 2,5 cm, a także w formie elektronicznej (toż samo
formatowanie, płyta CD/DVD). Wydruki utworów oraz płyta CD/DVD opatrzone powinny być
godłem i umieszczone w kopercie formatu A4. W oddzielnej zalakowanej i opatrzonej tym samym godłem kopercie uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć następujące dane:
a.) imię, nazwisko, klasa
b.) adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny
c.) oświadczenie o oryginalności utworu
d.) zgoda na opublikowanie utworu na łamach wydawnictw jubileuszowych publikowanych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz na stronie internetowej szkoły (w tym na portalu Facebook).
Kopertę z powyższymi danymi oraz oświadczeniami uczestnik umieszcza w kopercie formatu
A4 wraz z zestawem utworów konkursowych i ich wersją na nośniku cyfrowym. Na kopercie
formatu A4 dostarczanej Organizatorom oraz na pierwszych stronach wydruków (kompu-teropisu) utworów konkursowych (nagłówek strony) powinien znajdować się wyłącznie dopisek:
„Temat nr 2: Świat wokół nas – ten duży i ten mały. Kategoria: wiersz”.
Kategoria: proza
Uczestnik Konkursu składa prace konkursowe – do 16 000 znaków, tj. ok. 7 stron maszynopisu;
w formie wydruku czarno-białego na papierze formatu A4. Styl formatowania tekstu: czcionka
– Times New Roman, interlinia – 1,5, marginesy – 2,5 cm, a także w formie elektronicznej (toż
samo formatowanie, płyta CD/DVD). Wydruki utworów oraz płyta CD/DVD opatrzone powinny
być godłem i umieszczone w kopercie formatu A4. W oddzielnej zalakowanej i opatrzonej tym
samym godłem kopercie uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć następujące dane:
a.) imię, nazwisko, klasa
b.) adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny
c.) oświadczenie o oryginalności utworu
d.) zgoda na opublikowanie utworu na łamach wydawnictw jubileuszowych publikowanych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz na stronie internetowej szkoły (w tym na portalu Facebook).
Kopertę z powyższymi danymi oraz oświadczeniami uczestnik umieszcza w kopercie formatu A4
wraz z utworem konkursowym i jego wersją na nośniku cyfrowym. Na kopercie formatu A4
dostarczanej Organizatorom oraz na pierwszej stronie wydruku (komputeropisu) utworu konkursowego (nagłówek strony) powinien znajdować się wyłącznie dopisek: „Temat nr 2: Świat
wokół nas – ten duży i ten mały. Kategoria: proza”.
Kategoria: forma nieliteracka
Uczestnik Konkursu składa prace konkursowe – do 16 000 znaków, tj. ok. 7 stron maszynopisu;
w formie wydruku czarno-białego na papierze formatu A4. Styl formatowania tekstu: czcionka
– Times New Roman, interlinia – 1,5, marginesy – 2,5 cm, a także w formie elektronicznej (toż
samo formatowanie, płyta CD/DVD). Wydruki utworów oraz płyta CD/DVD opatrzone powinny
być godłem i umieszczone w kopercie formatu A4. W oddzielnej zalakowanej i opatrzonej tym
samym godłem kopercie uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć następujące dane:
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a.) imię, nazwisko, klasa
b.) adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny
c.) oświadczenie o oryginalności utworu
d.) zgoda na opublikowanie utworu na łamach wydawnictw jubileuszowych publikowanych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz na stronie internetowej szkoły (w tym na portalu Facebook)
Kopertę z powyższymi danymi oraz oświadczeniami uczestnik umieszcza w kopercie formatu
A4 wraz z utworem konkursowym i jego wersją na nośniku cyfrowym. Na kopercie formatu A4
dostarczanej Organizatorom oraz na pierwszej stronie wydruku (komputeropisu) utworu konkursowego (nagłówek strony) powinien znajdować się wyłącznie dopisek: „Temat nr 2: Świat
wokół nas – ten duży i ten mały. Kategoria: forma nieliteracka”.

Temat nr 3: Poniatówka – miejsce i ludzie. Fragment mojej biografii i portretu pokolenia
Uczestnik Konkursu składa prace konkursowe – do 20 000 znaków, tj. ok. 10 stron maszynopisu
w formie wydruku czarno-białego na papierze formatu A4. Styl formatowania tekstu: czcionka
– Times New Roman, interlinia – 1,5, marginesy – 2,5 cm, a także w formie elektronicznej (toż
samo formatowanie, płyta CD/DVD). Wydruki utworów oraz płyta CD/DVD opatrzone powinny
być godłem i umieszczone w kopercie formatu A4. W oddzielnej zalakowanej i opatrzonej tym
samym godłem kopercie uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć następujące dane:
a.) imię, nazwisko, rok ukończenia szkoły
b.) adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny
c.) oświadczenie o oryginalności utworu
d.) zgoda na opublikowanie utworu na łamach wydawnictw jubileuszowych publikowanych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz na stronie internetowej szkoły (w tym na portalu Facebook)
Kopertę z powyższymi danymi oraz oświadczeniami uczestnik umieszcza w kopercie formatu
A4 wraz z utworem konkursowym i jego wersją na nośniku cyfrowym. Na kopercie formatu A4
dostarczanej Organizatorom oraz na pierwszej stronie wydruku (komputeropisu) utworu konkursowego (nagłówek strony) powinien znajdować się wyłącznie dopisek: „Temat nr 3: Poniatówka – miejsce i ludzie. Fragment mojej biografii i portretu pokolenia”.
3.3. Tryb oceny prac konkursowych
1. Prace ocenianie będą przez kilkuosobowe jury. Skład jury zostanie podany do publicznej wiadomości do 22.06.2018.
2. Jury obraduje w trybie przez siebie ustalonym.
3. W każdej kategorii konkursowej zostaną przyznane nagrody I, II i III stopnia.
4. Jury może zdecydować o przyznaniu wyróżnień w każdej z kategorii konkursowych.
5. Oceniając prace konkursowe jury uwzględniać będzie następujące kryteria w zależności od
tematu i wybranej przez uczestnika formy:
a.) zgodność utworu z tematami konkursowymi
b.) wartość artystyczna
c.) wartość poznawcza
d.) ciekawy pomysł
e.) świadomość gatunkowa
f.) oryginalny język i styl
g.) spójność koncepcji
h.) rzetelność faktograficzna i warsztat naukowy
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6. Jury dokonuje wyboru nagrodzonych prac większością głosów. Głosowanie może odbywać
się w sposób tradycyjny lub elektroniczny (za pomocą poczty e-mail).
7. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród głównych w poszczególnych kategoriach w sytuacji, gdy wartość nadesłanych prac nie spełnia wymogów Konkursu.
8. Posiedzenia jury są protokołowane.
9. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 4. Nagrody
1. Dla zwycięzców Konkursu Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

2.
3.
4.
5.

a.) Dla zdobywców pierwszego miejsca w kategoriach konkursowych – nagroda pieniężna
(jednorazowe stypendium) w wysokości 700 zł.
b.) Dla zdobywców drugiego miejsca w kategoriach konkursowych – nagroda pieniężna
(jednorazowe stypendium) w wysokości 400 zł.
c.) Dla zdobywców trzeciego miejsca w kategoriach konkursowych – nagroda pieniężna
(jednorazowe stypendium) w wysokości 200 zł.
Nagrody książkowe dla zdobywców wyróżnień ufundowane przez Radę Rodziców i Fundację im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły.
Publikacja zwycięskich tekstów w zbiorowej publikacji pokonkursowej lub na łamach „Głosu Poniatówki” 2018 lub na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia
Józefa Poniatowskiego.
Ocena bardzo dobra (cząstkowa) z języka polskiego lub historii – dla uczestników Konkursu
z klas 1–2, w sytuacji gdy praca uzyska rekomendację jury.
Ocena celująca (cząstkowa) z języka polskiego lub historii – dla laureatów miejsc 1–3 konkursu z klas 1–2.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. W przypadku gdy Organizatorzy zarejestrują mniej niż trzy zgłoszenia w danej kategorii, przysługuje
im prawo do nierozstrzygnięcie Konkursu w tejże kategorii.

2. Prace przesłane na Konkurs nie będą zwracane.
3. Organizatorzy Konkursu oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w Konkursie.
4. Terminarz Konkursu może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że Konkurs zostanie rozstrzygnięty
nie później niż do 31.10.2018.
Sekretarz Konkursu:
mgr Karol Jaworski
tel. 506 824 501
e-mail: karol_jaworski@op.pl

ORGANIZATORZY
Warszawski Oddział

Towarzystwa Literackiego

im. Adama Mickiewicza
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