
 

 

Warszawa 02.01.2023. 

 

 

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego #wena 

 

 

REGULAMIN 

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja „La Fontaine”  

 

Partnerzy: 

Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „La Fontaine” 

Wydawnictwo Widnokrąg 

 

I. Cele konkursu: 
• Kształtowanie postaw twórczych młodzieży 
• rozbudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej wśród dzieci 

i młodzieży,  
• promowanie młodych twórców. 
 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z całej 

Polski.  
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do 7 kwietnia 

2023 zestawu trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane oraz nie 
zostały nagrodzone w innych konkursach. 

3. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
wena@lafontaine.edu.pl 

4. Jeden autor może przesłać na konkurs jeden zestaw wierszy opatrzonych 
godłem. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na jego nieodpłatną publikację w zbiorze 
nagrodzonych i wyróżnionych utworów w pokonkursowym zbiorze i 
rozpowszechnianie w celach niekomercyjnych. 

6. Jednocześnie uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora oraz Partnerów 
projektu do ich prezentacji i publikacji w środkach masowego przekazu w celu 
informacji i promocji konkursu „#wena” na stronach internetowych i portalu 
społecznościowym Facebook Organizatora oraz Partnerów. 

mailto:wena@lafontaine.edu.pl


 

III Przesyłanie prac na konkurs 
 

1. W mailu powinny się znaleźć pliki zawierające: 
a) Zestaw trzech wierszy opatrzonych tylko godłem 
b) Informacje o uczestniku konkursu – wypełniony i zeskanowany załącznik nr 1 
c) Klauzulę RODO - wypełniony i zeskanowany załącznik nr 2 
d) Zgodę rodzica - wypełniony i zeskanowany załącznik nr 3 

 

 
2. Termin nadsyłania utworów mija 7 kwietnia 2023r.  
3. Zestawy niespełniające warunków regulaminu nie będą oceniane przez jury. 

 
 
IV Rozstrzygnięcie konkursu 
 

 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2023. 
2. Oceny utworów dokona profesjonalne jury. 
3. Jury oceni prace w następujących kategoriach: 

• Uczniowie klas 4-6  
• Uczniowie klas 7-8 

4. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe podczas uroczystego spotkania – 
Wieczorku Poetyckiego w uzgodnionym terminie. 

5. Prace nagrodzone zostaną opublikowane w okolicznościowym pokonkursowym 
tomiku poezji.  

6. Laureaci konkursu i jurorzy będą uczestniczyli w Wieczorku Poetyckim będącym 
podsumowaniem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego #wena oraz autorów 
nagrodzonych i wyróżnionych prac. O terminie spotkania nagrodzeni zostaną 
powiadomieni mailowo. 

 

V Koordynator konkursu 

Koordynatorem konkursu jest Kinga Pawelec, wena@lafontaine.edu.pl, tel.: 515189117. 


