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REGULAMIN KONKURSU „Rodzinne potyczki”  

Edycja I  

,,Być jak Szymborska, czyli świąteczne limeryki” 

  

Postanowienia wstępne 

§1 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Rodzinne potyczki”  

Edycja I ,,Być jak Szymborska, czyli świąteczne limeryki” (zwanego dalej Konkursem).  

2. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. 

A. Parczewskiego w Kaliszu wraz z filiami (zwana dalej Organizatorem). 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

4. Uczestnikiem konkursu może być zarówno osoba indywidualna, jak i reprezentant rodziny. 

 

Cele Konkursu   

 

§2  

 

1. Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji. 

2. Konfrontacja twórczości poetyckiej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja talentów. 

3. Utrwalanie umiejętności stosowania technologii i technik komunikacyjnych.  

4. Kreatywne spędzanie czasu wolnego rodzin podczas pandemii. 

5. Promowanie działalności kulturowo – edukacyjnej biblioteki. 

    

Zadanie konkursowe 

 

§3 

 

 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatów: kaliskiego, jarocińskiego, kępińskiego, 

krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego. 
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2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu limeryku o tematyce świątecznej  

i wywołanie  uśmiechu na twarzach jego czytelników.  

 

 

Warunki  uczestnictwa i zgłaszania w  Konkursie 

 

§4 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

 samodzielne lub z pomocą rodziny napisanie limeryku nawiązującego do tematyki Świąt 

Bożego Narodzenia,  

 dostarczenie wykonanej pracy w terminie do 08.12.2020 r. drogą mailową, pocztą 

tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do siedziby biblioteki.  

W tytule emaila  lub na kopercie  należy wpisać hasło „Konkurs”.  

2. Poniżej przedstawiamy wykaz placówek Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu  

z adresami email danej placówki:   

  

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna  

im. A. Parczewskiego w Kaliszu,  

ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz, tel.:62 7571321,          

e-mail: biblioteka@kp.kalisz.pl 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna  

im. A. Parczewskiego w Kaliszu  Filia Jarocin,  

ul. Kościuszki 16, 63-200 Jarocin, tel.: 62 7472263,           

e-mail:kp.jarocin@kp.kalisz.pl  

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna  

im. A. Parczewskiego w Kaliszu  Filia Kępno,  

ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, tel. : 62 7822728,       

e-mail: kp.kepno@kp.kalisz.pl 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna  

im. A. Parczewskiego w Kaliszu  Filia Krotoszyn,  

ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, tel.: 62 7253473,  

e-mail: kp.krotoszyn@kp.kalisz.pl 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna  

mailto:kp.kepno@kp.kalisz.pl
mailto:kp.krotoszyn@kp.kalisz.pl
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im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filia Ostrów Wielkopolski,  

ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp., tel.: 62 7366854, 

 e-mail: kp.ostrow@kp.kalisz.pl 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna  

im. A. Parczewskiego w Kaliszu  Filia Ostrzeszów,  

ul. Gorgolewskiego 3, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 7303009,   

e-mali: kp.ostrzeszow@kp.kalisz.pl 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna  

im. A. Parczewskiego w  Kaliszu  Filia Pleszew,  

ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew,  tel.: 62 7421654,             

e-mail: kp.pleszew@kp.kalisz.pl 

 

3. Zgłoszenia  utworu dokonuje Uczestnik Konkursu (reprezentant rodziny). Zgłoszenie 

uczestnictwa jest dobrowolne lecz podanie danych określonych w Karcie uczestnika jest niezbędne 

do realizacji niniejszego Konkursu.  

4. Praca dostarczona po wyznaczonym terminie nie będzie brała udziału w Konkursie. 

 

Ocena prac 

 

§5 

 

1. Oceny prac w I etapie Konkursu dokonują Komisje powołane przez  Organizatora. 

2. Komisja nie może liczyć mniej niż trzech członków. Przewodniczącym Komisji jest  

Kierownik danej Filii lub Dyrektor Biblioteki. 

3. Kapitułę konkursową, która wyłoni zwycięzców Konkursu w drugim etapie powołuje Dyrektor 

Biblioteki. 

4. Każda z powołanych Komisji wybiera trzy najlepsze prace konkursowe i przesyła do 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego   

w Kaliszu,  w terminie do dnia 12.12.2020 r. 

5. Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną  ogłoszone na stronie internetowej Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz  

w mediach społecznościowych placówki i jej filii. 

6.  Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

 trafność doboru tematu pracy,  

mailto:kp.ostrow@kp.kalisz.pl
mailto:kp.ostrzeszow@kp.kalisz.pl
mailto:kp.pleszew@kp.kalisz.pl
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  oryginalność przedstawienia tematu pracy, 

 zachowanie tradycyjnego schematu fabuły  

 narracja w trzeciej osobie 

 właściwa liczba wersów    

 właściwe rymy    

 zabawność  

 

Limeryk (ang. limerick, od miasta Luimneach w Irlandii) — miniaturka liryczna; nonsensowny, 

groteskowy wierszyk o skodyfikowanej budowie, inaczej śmieszny wierszyk składający się: 

 z pięciu wersów   

 układu rymów aabba, zwykle żeńskich, 

 trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane),  

 Jest to utwór, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ 

narracji: 

 wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie, 

- zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater), 

 krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego, 

 zaskakujące, najlepiej absurdalne lub komiczne rozwiązanie w wersie ostatnim. 

 

7. Członkowie Komisji przyznają punkty od 0 do 3 w każdym z siedmiu kryteriów - maksymalna 

liczba punktów do zdobycia wynosi 21 według zasady: 

1) praca nie spełnia kryterium – 0 punktów 

2) praca spełnia kryterium w niepełnym zakresie – 1 punkt 

3) praca spełnia kryterium w pełnym zakresie – 2 punkty 

4) praca spełnia kryterium w sposób ponadprzeciętny – 3 punkty. 

8. Komisja konkursowa sporządza listę ocenionych prac. Do pracy dołączone zostają: 

 karta uczestnika – załącznik nr1 

 karta oceny pracy – załącznik nr2 

9. Komisje w I etapie konkursu dokonają oceny prac do 11 grudnia 2020 r., natomiast kapituła II 

etapu konkursu wyłoni laureatów do dnia 17.12.2020 r.  

10. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 18.12.2020 r. na na stronie internetowej Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz  

w mediach społecznościowych placówki i jej filii. 
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Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

§6 

 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz w mediach społecznościowych 

placówki i jej filii. 

2. Biblioteka główna i jej filie wybiorą po trzy najlepsze prace, a ich autorzy otrzymają bony 

upominkowe o wartości 100 zł każdy.  Spośród wyróżnionych utworów zostaną wyłonieni 

laureaci, którzy otrzymają odpowiednio: 

 I miejsce  - karta podarunkowa o wartości 400 zł. 

 II miejsce - karta podarunkowa o wartości 300 zł. 

 III miejsce - karta podarunkowa o wartości 200 zł.      

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl), w zakresie: imiona i nazwiska 

laureatów. 

 

Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych 

 

§7 

 

1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora całość autorskich praw 

majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych. 

2. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs. Prace przechodzą na własność 

Organizatorów. 

3. Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są na karcie 

uczestnika Konkursu stanowiącej  załącznik nr 1 do tegoż regulaminu. 

   

Postanowienia końcowe 

§8 

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
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2. Organizator nie refunduje wydatków poniesionych na realizację pracy konkursowej. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestników wszystkich warunków 

określonych w Regulaminie.  

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz 

warunki przeprowadzenia Konkursu. 

5. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

 karta uczestnika – załącznik nr1 

 karta oceny pracy – załącznik nr2 

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzje podejmuje 

Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


