
Świtezianka 2022 -
konkurs poetycki na współczesną wariację (przeróbkę) fragmentu ballady

Świtezianka Adama Mickiewicza 

Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski I 

Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły.
3. Celem konkursu jest przypomnienie wydarzenia, jakim było przed dwustu laty 

pierwsze wydanie Ballad i romansów A. Mickiewicza, propagowanie klasyki 
literatury polskiej oraz aktywizacja twórcza młodzieży.

4. Zadaniem uczestnika jest napisanie swobodnej przeróbki przynajmniej 
dwóch zwrotek ballady Świtezianka Adama Mickiewicza. Tekst powinien 
dotyczyć czasów nam współczesnych, jednak z zachowaniem zasadniczego 
sensu pierwotnego utworu.

5. Do konkursu może być zgłoszony tekst niepublikowany i nienagradzany do tej 
pory w żadnym innym konkursie. 

6. Teksty konkursowe należy przesłać w pliku (dokument programu Word, 
czcionka Times New Roman, rozmiar 14) do 15 listopada 2022 r. na adres: 
biblioteka_lo@interia.pl z dopiskiem Konkurs poetycki lub dostarczyć 
wydrukowany tekst do biblioteki szkolnej. W wiadomości należy podać imię, 
nazwisko i klasę. W oddzielnym pliku tej samej wiadomości należy przesłać 
wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy lub dostarczyć go 
osobiście do biblioteki. 

7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługuje mu wyłączne 
i nieograniczone prawo autorskie do nadesłanego utworu. Ponadto oświadcza, 
że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie utworu oraz 
publikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem, na stronach internetowych Organizatora konkursu, a także na ich 
wykorzystanie w celach promocyjnych oraz rozpowszechnianie utworu 
poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 
Internecie.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 listopada 2022r. przez Komisję 
Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. 

9. Komisja konkursowa przyzna nagrody za:
 I Miejsce – wybrana książka w kwocie do 100 zł
II Miejsce – wybrana książka w kwocie do 70 zł
III Miejsce – wybrana książka w kwocie do 50 zł
oraz za Wyróżnienia (w liczbie ustalonej przez Komisję Konkursową) – 
nagrody rzeczowe. 

10.Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową lub osobiście o miejscu i 
terminie wręczenia nagród. 
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11.Prace nagrodzone będą zaprezentowane na szkolnej wystawie.
12.Zgłaszając się do konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, uczestnicy 

akceptują warunki udziału w konkursie.
13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, lub 

przedłużenia terminu zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od 
niego niezależnych. 

Kontakt w sprawie konkursu: 
Bożena Prokopiuk
biblioteka_lo@interia.pl


