
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„Limeryki, zabawne wierszyki”  

II edycja – Moja szkoła w  limeryku 

 

I. ORGANIZATOR: 

Organizatorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia  Zawodowego 

i Ustawicznego we Włocławku. 

II. CELE KONKURSU: 

1. Rozwijanie talentów i pasji poetyckich uczniów. 

2. Popularyzacja utworu wierszowanego jakim jest  limeryk. 

3. Rozbudzanie aktywności twórczej uczniów. 

III.  TERMINARZ  KONKURSU: 

          07.03.2016 r. – rozpoczęcie konkursu. 

          01.04.2016 r. – zakończenie konkursu. 

O rozstrzygnięciu konkursu i terminie ogłoszenia  wyników laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

IV. ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Miasta Włocławek i ościennych powiatów. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 limeryki własnego 

autorstwa. 

3. Limeryk powinien spełniać następujące wymogi formalne: 

- pięć wersów o stałej liczbie sylab (zgodnie z budową limeryku); 
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- wersy 1,2,5 rymujące  się i mające jednakową liczbę sylab; 

- wersy 3,4  rymujące się , mające jednakową liczbę sylab, ale  krótsze;  

- układ rymów aabba; 

- nazwa własna na końcu pierwszego wersu musi być związana ze szkołą autora; 

- typowy dla limeryku układ narracji. 

4. Pracy konkursowej musi towarzyszyć formularz zgłoszeniowy (w załączeniu). 

5. Teksty  należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej. 

6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane 

ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac, które nie spełniają  

wymogów regulamin,   są w treści obraźliwe, zawierają dane personalne 

8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi przez organizatorów konkursu. 

V. KRYTERIA OCENY LIMERYKU: 

1. Treść: 

- zachowanie tradycyjnego schematu fabuły; 

- narracja 3- osobowa; 

- poczucie humoru; 

- absurdalność  i pure nonsens; 

- zaskakująca pointa; 

- ogólny urok wierszyka. 

2. Forma: 

- liczba wersów; 

- układ rytmów; 

- rytm piosenkowy. 

 

 



VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW. 

1. Prace ocenia jury powołane przez organizatora. 

2. Jury przyznaje nagrody główne i  wyróżnienia. 

3. Decyzja jury jest ostateczna. 

4. Istnieje możliwość publikacji najciekawszych prac. 

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadesłać w nieprzekraczalnym 

terminie do 01 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 

25, z dopiskiem: Konkurs „Limeryki, zabawne wierszyki „– II edycja. 

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają doradcy metodyczni ODN w CKZiU: 

Małgorzata Dąbrowska i Monika Eska – Kaszubowska. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

……………………………. 

                  (pieczęć szkoły) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU 

„ Limeryki, zabawne wierszyki” II edycja - Moja szkoła  w  limeryku. 

      

Dane osobowe uczestnika konkursu 

Imię/imiona: …………………………………………........................................................... 

Nazwisko : …………………………………………………….............................................. 

Wiek : ………….....   Klasa: …………. 

E –Mail : …………………………………………………………......................................... 

Numer telefonu do kontaktu : ….………………......... 

Szkoła (pełna nazwa szkoły i dokładny adres) …………………………………………….... 

………………………………………………...........................................................................  

Nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna ……............................................................................. 

Numer telefonu ………………………………… E –Mail ………………………………….. 

Ilość  prac: ………………………. 

Oświadczam, że zgłaszam swój udział w konkursie literackim „Limeryki, zabawne 

wierszyki - II edycja - Moja szkoła w limeryku ” organizowanym przez ODN w CKZiU  

we Włocławku. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu  

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

Podpis ucznia:                                                                               Podpis opiekuna: 

…………………………                                                            ……………………………….. 

 

 


