
 
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
przeprowadzonego w ramach projektu                                                              

WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI 
w oparciu o myśl przewodnią: 

„Ziemia uczy nas więcej o nas samych niż można wyczytać ze wszystkich 
książek. To dlatego, że stawia opór, nie poddaje się. Człowiek zmagając się z 

przeszkodą obnaża swoje ja i poznaje samego siebie.”  
(Ziemia, planeta ludzi, Antoine de Saint-Exupéry) 

 
Patronat honorowy: 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Prezydent Miasta Wrocławia 
Dolnośląski Kurator Oświaty 

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski  
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

1. Cele konkursu: 

 propagowanie wśród uczniów idei pokoju oraz uświadomienie jego wartości 
jako przeciwwagi dla agresji i wrogości, propagowanie niezbywalnych 

wartości ogólnoludzkich 
 rozbudzanie zainteresowań literackich, kształtowanie postaw twórczych 
 odkrywanie talentów literackich,  wspieranie twórczości dzieci               

i młodzieży 
2. Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska 

3. Zasady uczestnictwa:  
  warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac w języku polskim            

o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanych 

i nienagradzanych w innych konkursach 
 forma literacka dowolna, ilość stron ograniczona do czterech formatu A4 

(czcionka 12, Times New Roman), w przypadku poezji: od jednego do 
trzech  tekstów.  

 prosi się uczestników o dołączenie podpisanej elektronicznej wersji prac 
konkursowych; brak wersji elektronicznej dyskwalifikuje prace 

  organizator nie zwraca prac i nośników elektronicznych 

  każda praca powinna być opisana i powinna zawierać dane: imię i 
nazwisko autora, szkoła, adres, telefon, imię i nazwisko szkolnego 

opiekuna – tel. kontaktowy 
4. Termin składania prac: 

 prace należy przesłać/dostarczyć do dnia 21.04.2017 r. na adres:  

Liceum Ogólnokształcące nr X 
im. Stefanii Sempołowskiej  

ul. Piesza 1 
151-109 Wrocław/ z dopiskiem: „Konkurs Literacki. Wędrówki szlakiem wartości” 

 



5. Prace zostaną ocenione przez Jury, w którego skład wchodzą wykładowcy 
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, poloniści i bibliotekarze 
wrocławskich liceów, przedstawiciele organizatorów oraz twórcy wrocławskiej 

kultury.   
6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2017 r. na stronie 

www.paxetbonum.pl w zakładce „konkursy”. 
7. Laureaci I miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast 

laureaci II i III miejsc – nagrody książkowe oraz dyplomy, które będą wręczone 
podczas Gali Laureatów 9 czerwca 2017 o godz. 11.30 w auli PWT przy pl. 
Katedralnym we Wrocławiu. Utwory wybranych laureatów I miejsc zostaną 

odczytane przez aktora. 
Spotkanie odbędzie się z udziałem władz miasta Wrocławia i władz kościelnych. 

8. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, 
że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach,  
a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych  osobowych autora pracy  

w celach promocyjnych niniejszego konkursu.  
9.  W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną 

decyzję podejmie organizator w porozumieniu z Jury. 
10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie możliwość ich 
druku.  

 
Organizatorzy: 
 

Liceum Ogólnokształcące nr X 
im. Stefanii Sempołowskiej we 

Wrocławiu   
p. Małgorzata Juźwin, Katarzyna 

Łaszkiewicz, Danuta Pludro 

Fundacja „PAX ET BONUM” 
al. J. Kasprowicza 26 

51-161 Wrocław 
p. Bogna Adamczyk, o. Tobiasz 

Fiećko 
www.paxetbonum.pl 

 
 

 
Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław i Marszałka Dolnego 

Śląska 
 

 

 
 

Patronat: 
 

 
 
 

Prosimy o przesłanie poniższego oświadczenia uczestnika oraz zgody rodzica 
wraz z pracą. 

http://www.paxetbonum.pl/
http://www.paxetbonum.pl/


 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojej fotografii 
oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w 
materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 
 
Liceum Ogólnokształcące nr X                                          ………………………………………… 
im. Stefanii Sempołowskiej                                                                                 podpis rodzica 
ul. Piesza 1 
151-109Wrocław     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
………………………………………………………………………… 

                miejscowość i data 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
Imię 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwisko 
…………………………………………………………………………………………………………… 
PESEL 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
w VII Wojewódzkim Konkursie „Wędrówki Szlakiem Wartości”, organizowanym przez 
Fundację PAX ET BONUM oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do 
celów konkursu zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z dnia 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). 
 

………………………………………………………………………… 
podpis rodzica 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


