
„…zawsze warto całość znać, nie tylko cytat,
osobiście raz z Miłosza coś przeczytać.
Zawsze warto czasem wiedzieć, co się myśli,
i powiedzieć to, nim wszyscy z sali wyszli.
Zawsze warto, żeby kiedyś nie mieć kaca,
zrobić coś, co się być może nie opłaca”.
                                               Jonasz Kofta

IV Ogólnopolski Konkurs
POETYCKIE JASKÓŁKI

Konkurs na wiersz lub grafikę 
organizowany w ramach JESIENNEGO ŚWIĘTA POETÓW

Organizator: Fundacja „Zawsze Warto”

Cele konkursu:

 promocja kultury wysokiej i popularyzacja twórczości poetyckiej 

 motywacja do poznania współczesnej twórczości artystycznej, a szczególnie poetyckiej 

 inspiracja do podejmowania własnych prób poetyckich i plastycznych 

 ujawnienie talentów młodych twórców 

 stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w zbiorze poetyckim

 stworzenie możliwości spotkania się współczesnych twórców

Forma konkursu:
Uczeń  biorący  udział  w  konkursie  przygotowuje  pracę  literacką  lub  graficzną  inspirowaną
twórczością współczesnych polskich artystów:

 utwór  poetycki  (szeroko  rozumiana  krótka  forma  poetycka)  lub  zestaw  wierszy 
(maksymalnie trzy); 

 pracę  graficzną  (dowolna  technika  –  format  A4)  ze  wskazaniem  źródła  inspiracji
i jednozdaniowym uzasadnieniem.

Uczestnik  konkursu  może  przygotować  prace  w  obu  kategoriach.  Nie  dopuszcza  się  prac
zespołowych.

Nagrody:
1. Zamieszczenie zwycięskich prac w tomiku zawierającym utwory uznanego współczesnego 

poety. 
W poprzednich edycjach były to wiersze Ewy Lipskiej, Wisławy Szymborskiej i Wojciecha 
Bonowicza. Tym razem, IV tomik Poetyckich Jaskółek otworzy wiersz Adama Zagajewskiego.
2. Nagrody książkowe dla uczniów wyróżnionych.
3. Podziękowania dla opiekunów merytorycznych.



Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest wydarzeniem związanym z organizowanym przez Fundację „Zawsze Warto”

Jesiennym Świętem Poetów.
2. Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych,  ponadpodstawowych

i do studentów do 25. roku życia.
3. Wszelkie informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej: 

www.zawszewarto.pl.
4. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: poetycki@zawszewarto.pl
5. Uczniowie  przesyłają  wyłącznie  prace  dotąd  niepublikowane,  wykonane  samodzielnie

i indywidualnie.
6. Do pracy konkursowej musi być dołączona karta zgłoszeniowa (załącznik).
7. Prace konkursowe (z kartą zgłoszeniową) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja „Zawsze Warto”
ul. Radziwiłłowska 23/8
31-026 Kraków
oraz elektronicznie na adres mailowy: poetycki@zawszewarto.pl

Materiały  przesyłane  drogą  elektroniczną  należy  opisać  w  sposób  umożliwiający
identyfikację, np. tytuł pracy, autor.
Niedostarczenie  w  terminie  oryginalnego  dzieła  (praca  graficzna)  oraz  podpisanego
oryginału karty zgłoszeniowej (obie kategoriach) wyklucza prace z udziału w konkursie.

8. Prace  wysyłane  pocztą  tradycyjną  (na  koszt  uczestnika)  powinny  być  solidnie
zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie. Prace, których jakość ucierpi w wyniku
niezabezpieczenia, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

9. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
10. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
11. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu.
12. Uroczyste  wręczenie  nagród  i  dyplomów  laureatom  i  finalistom  odbędzie  się  w  czasie

uroczystej  Gali.  O terminie  Gali  laureatów poinformujemy drogą  elektroniczną  oraz  na
stronie internetowej www.zawszewarto.pl.

13. Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej: www.zawszewarto.pl.
14. Poprzez  przesłanie  pracy  konkursowej  wraz  z  kartą  zgłoszeniową,  uczestnik  konkursu

udziela Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji
na korzystanie przez Organizatora z pracy w celu promocji działalności Fundacji, promocji
Konkursu, a także na publikację pracy konkursowej w sieci Internet, broszurach, prasie oraz
drukowanych książkach.

 
Termin nadsyłania prac: do 31 października 2019 z dopiskiem „Poetyckie Jaskółki”

Organizator: Fundacja „Zawsze Warto”, ul. Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków

http://www.zawszewarto.pl/

