
Międzynarodowy Dzień Rodziny, który obchodzimy 15 maja
jest idealnym pretekstem do tego, aby

serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Piątnica do udziału 

w  I Rodzinnym Konkursie Literackim. 

Jest to nowa propozycja konkursowa naszego Ośrodka, adresowana do wszystkich rodzin z terenu
naszej gminy. Premierowa edycja konkursu nosi tytuł „Zabawny wiersz o...”.

Zasada konkursu jest prosta. Do 30 maja 2020 r. na naszą skrzynkę mailową (gok@gokpiatnica.pl) 
należy przesłać efekt rodzinnej twórczości, pamiętając o tym, że ma być wesoło, pozytywnie, 
radośnie oraz zgodnie z regulaminem. Będzie nam również bardzo miło jak prześlecie razem ze 
swoim dziełem wspólną fotografię autorów, którą umieścimy obok Waszej twórczości na naszej 
stronie internetowej i Facebook. 

Zapewniamy, że udział w konkursie to świetna propozycja na spędzenie najbliższych wieczorów w 
gronie rodzinnym. Stwórzcie rodzinną drużynę i przystąpcie do zabawy! Nagrody już czekają!

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Piątnica pana Artura Wierzbowskiego

Regulamin Konkursu

Organizator konkursu:
• Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy – ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica

Cele konkursu:
• popularyzacja twórczości poetyckiej
• inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywności twórczej
• rozwijanie talentów literackich, rozbudzanie wyobraźni
• popularyzacja działań kulturalnych 
• zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego udziału i kreowaniu życia kulturalnego 

Uczestnicy konkursu:
• mieszkańcy gminy Piątnica

Forma wiersza:
• dowolna – zgodna z artystycznymi wyborami twórców
• treść – zgodna z tematem konkursu, 
• długość wiersza – od 300 do 1500 znaków (łącznie ze spacjami) 

Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:
• w konkursie mogą wziąć udział tylko prace autorskie (ułożone samodzielnie przez 

uczestników konkursu) wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany 
w innych konkursach

• prace należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres gok@gokpiatnica.pl, w tytule  
wiadomości wpisując: Wiersz na konkurs

• aby wziąć udział w Konkursie należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy on – line 
dostępny TUTAJ   

• uczestnicy (rodzina) mogą przesłać na konkurs maksymalnie 2 utwory
• zachęcamy również do przesłania nam wspólnej fotografii autorów dzieła

mailto:gok@gokpiatnica.pl
https://forms.gle/y2UeCQn9SaurUVfc9


Postanowienia:
• Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób 

trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich 
• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub 

przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych 
• Powołana przez Organizatora komisja konkursowa oceni i przyzna nagrody rzeczowe 

wybranym utworom literackim
• O terminie i sposobie  wręczenia nagród, laureaci konkursu zostaną poinformowani 

telefonicznie lub mailowo 
• Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
• Termin nadsyłania prac konkursowych – do 30 maja 2020 r. na adres: gok@gokpiatnica.pl
• Wyniki konkursu Organizator poda najpóźniej do dnia. 15 czerwca 2020 r. na stronie 

www.gokpiatnica.pl   

http://www.gokpiatnica.pl/
mailto:gok@gokpiatnica.pl

