
w ramach VII Dęblińskiego Dnia Wróbla 
 

organizują pod patronatem Burmistrza Miasta Dęblin 
 

V Konkurs Poetycki 
 

I. Cel i zadania V Konkursu Poetyckiego: 

 promocja Międzynarodowego Dnia Poezji i popularyzowanie twórczości poetyckiej o tematyce ekologicznej; 

 edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego; 

 kultywowanie tradycji obrzędów ludowych związanych z pierwszym dniem wiosny; 

 upamiętnienie 170 rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza – pisarza i publicysty, laureata nagrody Nobla w 1905 r.; 

 upamiętnienie 150 rocznicy urodzin Aleksandra Janowskiego – pioniera krajoznawstwa polskiego i propagatora turystyki; 

 upamiętnienie 110 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego; 

 upamiętnienie 75 rocznicy śmierci – patrona Oddziału Dęblińskiego PTT. 

II. Informacje ogólne: 

 V Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce ekologicznej organizowany jest na szczeblu: szkół podstawowych  

(w grupach wiekowych kl. I-III i kl. IV-VI), gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych;  

 rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i nagrodzenie laureatów nastąpi 21.03.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, ul. 15 PP „Wilków” 32 b, tel. (81) 8830768 <e-mail:mdkdeblin@op.pl>. 

III. Warunki uczestnictwa w V konkursie Poetyckim: 

 w V Konkursie Poetyckim mogą wziąć udział osoby, które swoje prace prześlą do 17.03.2016 r.  

(decyduje data stempla pocztowego), na adres Miejskiego Domu Kultury (08-530 Dęblin, ul. 15 PP „Wilków” 32 b), 

w zaklejonej kopercie, wraz z kartą informacyjną opatrzoną:  

a) imieniem i nazwiskiem oraz kategorią wiekową,   

b) nazwą i adresem szkoły oraz nr klasy,  

c) imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu opiekuna – nauczyciela.  

IV. Kryteria oceny prac: 

 Jury V Konkursu Poetyckiego przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:   

a) zgodność wiersza z tematyką Konkursu Poetyckiego (wiersz o tematyce ekologicznej),  

b) poprawność językową,  

c) oryginalność zaprezentowania tematu, 

d) autorstwo prac. 

V. Obowiązki uczestników: 

 Uczestnicy V Konkursu Poetyckiego przybywają na jego rozstrzygnięcie do MDK w Dęblinie, dowolnym 

środkiem lokomocji (pieszo, rowerem, autem), a nieletni, ponadto pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat. 

VI. Świadczenia organizatorów: 

 nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej dla uczestników V Konkursu Poetyckiego; 

 udział w konkursie MARZANN z nagrodami; 

 potwierdzenie punktów na Dęblińską Odznakę Krajoznawczo – Turystyczną O/D PTT i inne odznaki krajoznawcze; 

 potwierdzenie zdobytych punktów na Odznakę Turystyki Pieszej i Kolarską Odznakę Turystyczną. 

VII. Postanowienia końcowe: 

 uczestnicy V Konkursu Poetyckiego – biorący udział w jego rozstrzygnięciu, organizowanego w ramach  

VII Dęblińskiego Dnia Wróbla, biorą udział ww. na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym 

zakresie, a ww. Regulamin wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA mogą pobrać w postaci papierowej w siedzibie MDK 

w Dęblinie, albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Dęblin, http://www.deblin.pl;  

 organizatorzy nie odpowiadają za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania rozstrzygnięcia V Konkursu Poetyckiego; 

 uczestnicy V Konkursu Poetyckiego, którzy chcą wziąć udział w konkursie MARZANN przychodzą z ww.; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania zdjęć z uczestnikami rozstrzygnięcia V Konkursu Poetyckiego; 

 uczestnictwo w V Konkursie Poetyckim jest nieodpłatne, a ww. Regulamin jest spójny z pismem Dyr. MDK  

w Dęblinie z dnia 28.01.2016 r., MDK 4/44/4401/1/2016, zapraszającym do wzięcia udziału w ww. Konkursie. 

VIII. Kierownictwo V Konkursu Poetyckiego: 

 Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie i Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT im. Augusta Sochackiego. 

Miejski Dom Kultury w Dęblinie 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 

ODDZIAŁ DĘBLIŃSKI 
im. Augusta Sochackiego 


