
    Regulamin                

ogólnopolskiego konkursu na najlepszy utwór poetycki              

pt.: „Niezapominajki z polskiej bajki” 
 

Organizator: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie (OKL)    

Cel: Celem konkursu jest popularyzacja symbolu pamięci o zdarzeniach, ludziach                             

i rodzimej przyrodzie, w tym o skromnym i urokliwym kwiecie niezapominajki. Zależy nam także 

na podkreśleniu wagi polskiego święta zakochanych w sobie i otaczającej przyrodzie jakim stała 

się „Polska Niezapominajka” obchodzona w pełni wiosny – 15 maja w całym kraju. 

Temat: „Niezapominajki z polskiej bajki” 

Forma i liczba prac: Krótka forma poetycka w postaci wierszowanej w liczbie do trzech 

utworów. 

Czas trwania konkursu: Od 1 sierpnia do 13 października 2017 r. 

Warunki: Nadesłane prace powinny zawierać imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, 

telefon, e-mail oraz wypełnioną kartę opisu pracy (załącznik nr 1), w której zawarta jest zgoda 

autora lub prawnego opiekuna osób niepełnoletnich na wykorzystanie pracy w materiałach 

informacyjnych i edukacyjnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz zgoda na 

opublikowanie utworu w wydawnictwach OKL i Ruthenus – Rafał Barski z Krosna. Prace 

powinny być oryginalne i nie drukowane wcześniej. Ponadto powinny być napisane w programie 

Word, czcionką 12.  

Prace wraz z kartą opisu mogą być przesłane pocztą elektroniczną, na adres e-mail: 

okl.lasy.gov.pl, lub tradycyjną (w formie wydruku i zapisane na płycie CD), na adres: Ośrodek 

Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, z dopiskiem – konkurs 

„Niezapominajki z polskiej bajki”. 

Kryteria oceny prac: Zgodność z tematem i regulaminem konkursu, samodzielność 

wykonania pracy, pomysłowość ujęcia tematu. 

Nagrody: I miejsce: weekendowy pobyt w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie dla dwóch 

osób (od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę) + wydawnictwa OKL (wartość nagrody 600 zł); 
II miejsce: tablet o wartości 400 zł; III miejsce: tablet o wartości 300 zł. 

Postanowienia końcowe: Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 17 listopada 

2017 r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. O wynikach konkursu 

laureaci zostaną powiadomieni pocztą tradycyjną lub e-mail. 

Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwach OKL oraz Ruthenus – Rafał Barski. 

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru utworów w celu publikacji ich w swoich 

wydawnictwach! 

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy wszystkich bez względu na wiek! 

                                                                                                                            


