
REGULAMIN 

XXXV WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU BIAŁYCH PIÓR 

im. Ewy Gajowieckiej 

objętego honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

 

XXXV edycja konkursu jest jednocześnie pierwszą, która nosi imię Ewy Gajowieckiej. Ewa Gajowiecka to pomysłodawczyni 

turnieju, organizatorka trzydziestu trzech edycji konkursu, wieloletni pracownik MDK nr 1 w Poznaniu i wychowawca kilku 

pokoleń miłośników literatury. Zmarła w 2015 roku. 

 

ORGANIZATOR 

 Organizatorem imprezy jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu. 

 

ADRESACI 

 Adresatami Turnieju są uzdolnieni literacko uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz 

gimnazjów z województwa wielkopolskiego. 

 

CELE 

 Turniej ma na celu odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich młodzieży, 

kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej 

twórczości z utworami rówieśników. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Uczestnicy proszeni są o nadesłanie zestawu samodzielnie napisanych tekstów o dowolnej 

tematyce w terminie do 15 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 

ul. Droga Dębińska 21 

61-555 Poznań 

z dopiskiem "Wojewódzki Turniej Białych Piór" 

oraz jednocześnie drogą mailową na adres: turniejbialychpior@gmail.com, w tytule wiadomości 

wpisując nazwę szkoły. Plik (zapisany w formacie .doc) powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem 

ucznia. Należy przesłać prace każdego uczestnika w oddzielnym pliku. W przypadku większej liczby 

uczestników z danej szkoły można przesłać wszystkie prace w jednej wiadomości mailowej. 

 Teksty nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych 

konkursach. 



 Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie trzy teksty poetyckie lub dwa teksty 

prozatorskie – Należy przesłać 3 kopie każdego utworu. 

 Maksymalna objętość każdej pracy prozatorskiej to trzy strony maszynopisu – czcionka Times New 

Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. 

 Wszystkie teksty należy podpisać w prawym górnym rogu pierwszej strony imieniem i nazwiskiem, 

podać nazwę i adres szkoły oraz klasę, a w przypadku wersji drukowanej dodatkowo opatrzyć 

pieczątką szkoły. Prosimy także o dopisanie na tekście jednej z czterech poniższych kategorii: 

   - Poezja - szkoły podstawowe 

   - Proza - szkoły podstawowe 

   - Poezja – gimnazja 

   - Proza - gimnazja 

 Prace dłuższe niż 1 strona maszynopisu prosimy spiąć zszywkami. 

 

PRZEBIEG TURNIEJU 

 Prace konkursowe ocenią jurorzy (poloniści i literaci), spotkają się oni z laureatami podczas 

imprezy finałowej w MDK nr 1 dnia 19 marca 2016 roku o godzinie 11:00. 

 Laureaci będą powiadomieni i zaproszeni listownie na tydzień przed planowaną imprezą rozdania 

nagród. 

 Do wszystkich szkół, których uczniowie złożyli prace na konkurs, zostaną rozesłane tomiki 

z nagrodzonymi utworami. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. 

 Przysłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich ewentualną publikację.  

 Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika na potrzeby konkursu oraz bezpłatnym wykorzystaniem wizerunku uczestnika w celach 

związanych z realizacją statutową placówki i promocją (upublicznianie zdjęć). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualny regulamin 

konkursu oraz bieżące informacje związane z Turniejem znajdują się zawsze na stronie 

Młodzieżowego Domu Kultury nr 1: mdk1.pl 

 Informujemy, że w MDK nr 1 literacko uzdolnioną młodzieżą opiekuje się nauczyciel – Katarzyna 

Redlińska, która udziela informacji na temat konkursu, prowadzi spotkania i konsultacje. Telefon – 

503420473. 


