
 

 

 

Regionalny Konkurs Literacki 

Fascynacje – Inspiracje … 

pod 
Honorowym Patronatem 
Przewodniczącej Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Elżbiety Piniewskiej 

 

1. Organizatorem konkursu literackiego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. 

2. Cele konkursu: 

- rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży; 

- propagowanie literatury i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 

- rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej , estetycznej; 

- promocja młodych talentów. 

3. Konkurs, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

w rocznicę urodzin Jana Kasprowicza, odbędzie się w dwóch kategoriach – poezji 

i prozy. 

 Uczniowie, chcący zgłosić swoje prace, zobowiązani są: 

Napisać trzy wiersze, których mottem mogłyby stać się słowa Sokratesa: 

Poznaj samego siebie, a stanie przed tobą otworem cały świat. 

 Lub napisać pracę stylistyczną inspirowaną słowami Krzysztofa 

Kieślowskiego: 

Żyj uważnie. Uważnie wobec otaczającego świata, innych ludzi, wreszcie 

samego siebie. Dzięki refleksji nad codziennymi zdarzeniami możemy 

poznawać i tworzyć siebie na nowo. 

 

 



4. Prace należy składać do 5 grudnia 2022 roku w sekretariacie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza ul. 3 Maja 11 w Inowrocławiu, przesłać 

pocztą lub na adres szkola@kasprowicz.az.pl z dopiskiem Fascynacje – 

Inspiracje … 

5. Do prac literackich napisanych w formie opowiadania, rozprawki lub eseju 

[do 3 stron maszynopisu, 13 Times roman] i wierszy należy dołączyć dane:                         

imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, adres szkoły, numer telefonu 

uczestnika konkursu. 

 

Pozostałe załączniki to wypełniony i podpisany przez pełnoletniego uczestnika               

lub przez opiekuna [w przypadku uczestników niepełnoletnich] 

formularz ,,Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie 

danych osobowych”. 

 

6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi  w Auli I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu 

12  grudnia 2022 roku podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły. 

7. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu                                     

oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika 

na potrzeby organizacji i promocji konkursu. 

8. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się na użycie wizerunku,      

fotografowanie i nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów dotyczących 

konkursu na stronie szkoły i facebooku Organizatora. 

 

 

 

Koordynator konkursu: 

mgr Anna Wesołowska 


