
Międzynarodowy Konkurs Krótkich Form Literackich  

POESIA SEMPER REFORMANDA 

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorami Konkursu są: Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy i Parafia Ewan-

gelicko-Augsburska w Słupsku. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół i placówek działających w ramach syste-

mów oświaty: polskiego i niemieckiego, studenci wyższych uczelni polskich i niemiec-

kich oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenie Polski i Niemiec. 

3. Tematyka wierszy, fraszek i krótkich opowiadań związana z ideami Reformacji: wiara, 

łaska, miłość bliźniego, tolerancja, tożsamość (narodowa, językowa, wyznaniowa). 

4. Prace konkursowe należy nadsyłać do Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy (76-

251 Kobylnica, ul. Główna 63) do 9 czerwca 2017 r. Dla pełnego obiektywizmu oceny 

poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie od 2 do 4 swoich wierszy. 

5. Utwory powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, wiek, szkoła (lub 

parafia), miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna. 

6. Warunki techniczne:  

• utwory o objętości:  

✓ opowiadania do 2300 znaków ze spacjami; 

✓ wiersze, fraszki do 1150 znaków ze spacjami; 

• podpisana każda wydrukowana strona z utworami; 

• wiersze każdego uczestnika na osobnej kartce; 

• opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika; 

• wypełnienie karty zgłoszeniowej, udostępnionej na stronie internetowej ZSS w 

Kobylnicy – www.zsskobylnica.pl  – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs 

Małych Form Literackich i na stronie www.slupsk.luteranie.pl; 

• dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyła-

nymi pracami; 

• dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej teksty lub przesłanie tekstów na ad-

res mailowy reformacja.slupsk@gmail.com. 

7. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych 

twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane. 

8. Organizatorzy dopuszczają możliwość przysyłania utworów literackich wyłącznie w ję-

zyku polskim lub niemieckim. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca 2017 r. 

10. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:  

• do 11 roku życia; 

• od 12 do 18 roku życia; 

• powyżej 18 roku życia; 

• nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych; 

11. Komisję Konkursową powołają organizatorzy. W jej skład wejdą: poeci, prozaicy, teolo-

dzy, pracownicy naukowi oraz nauczyciele języka polskiego i języka niemieckiego. 

http://www.zsskobylnica.pl/
http://www.slupsk.luteranie.pl/
mailto:reformacja.slupsk@gmail.com


12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.zsskobylnica.pl 

i www.luteranie.slupsk.pl. 

13. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opublikowane w książce podsumowu-

jącej konkurs, a także w prasie ewangelickiej. 

14. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego Reformacyjnego Spotkania Młodych w 

dniu 9 września 2017 roku, w Sali Widowiskowej „Forum” Zespołu Szkół Samorzą-

dowych w Kobylnicy. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną zawiadomione indywidu-

alnie. Osobom spoza Słupska i okolic zapewniona zostanie możliwość noclegu w przy-

stępnej cenie. 
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