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Kiedy piszę to tak jakby Bóg
szeptał mi do ucha
czy potrzeba czegoś więcej?
Ewa Sonnenberg

Weź słowo do ręki
konkurs poetycki
Cele konkursu:
- inspirowanie twórczości poetyckiej,
- kształcenie wrażliwości, zwłaszcza językowej, rozbudzanie wyobraźni,
- propagowanie (poprzez szacunek dla słowa jako środka wyrazu w kontaktach międzyludzkich)
alternatywnych wzorców dla świata mediów i kultu konsumpcji.
Zasady i warunki konkursu:
- konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych,
- należy nadesłać 3 niepublikowane wiersze, każdy podpisany godłem (pseudonimem),
WYDRUKOWANE W 4 EGZEMPLARZACH,
- tematyka utworów jest dowolna,
- organizator nie zwraca prac konkursowych i zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji
nadesłanych utworów,
- oceny prac konkursowych dokona profesjonalne jury pod przewodnictwem wrocławskiej poetki,
Ewy Sonnenberg,
- wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
Terminy:
- uroczysta inauguracja konkursu odbędzie się 14 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w Klubie Muzyki
i Literatury podczas wieczoru literacko-muzyczno literackiego „Weź słowo do ręki”,
- utwory, wraz z dołączoną kartą zgłoszenia, należy przesłać pocztą– z dopiskiem „Weź słowo do ręki” - na
adres MDK w terminie do 10 stycznia 2017 r.,
- kopie prac w wersji elektronicznej - na adres pocztaliteracka@op.pl
- rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w marcu 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław- Krzyki
(laureaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie).
Nagrody:
- warsztaty poetyckie z Ewą Sonnenberg,
- publikacja utworów w okolicznościowym tomiku.
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki
Dyrektor: Małgorzata Brodzińska
Pieczę nad konkursem sprawuje: Agnieszka Mazur-Sztynek, pocztaliteracka@op.pl
Logo konkursu: Małgorzata Matuszewska
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Weź słowo do ręki
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Godło (pseudonim)
Wiek
Adres
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Szkoła
Imię i nazwisko nauczyciela
KATEGORIA WIEKOWA
szkoła podstawowa

gimnazjum

szkoła ponadgimnazjalna

ZAŁĄCZNIKI
praca w wersji elektronicznej wysłana na adres pocztaliteracka@op.pl (warunek uczestnictwa w konkursie)
OŚWIADCZENIE

Przyjmuję warunki konkursu.
…………………………………………
podpis uczestnika
…………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Przyjmowane są zgłoszenia ze szkół oraz indywidualne.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika
pełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację imienia i nazwiska osoby startującej
w konkursie na stronie internetowej na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami).
Światowa Stolica Książki UNESCO Wrocław 2016

