
 

                                                                            

Regulamin Konkursu Literackiego  
„Lubię wracad tu. Wspomnienia absolwentów o Zespole Szkół  

w Mogilnie słowem malowane” 

 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Lubię wracad tu. Wspomnienia absolwentów 
o Zespole Szkół w Mogilnie słowem malowane” jest Stowarzyszenie Absolwentów i 
Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie, ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno. 

2. Konkurs jest częścią zadania publicznego organizowanego ze środków finansowych 
Starostwa Powiatowego w Mogilnie. 

3. Głównym celem realizacji konkursu jest przypomnienie uczniom, absolwentom oraz 
mieszkaocom regionu historii szkoły i pokazanie jak ważną rolę placówka pełniła i 
pełni  w życiu lokalnej społeczności.  

 
II. Zasady uczestnictwa  

1. Konkurs adresowany jest  do absolwentów Zespołu Szkół w Mogilnie. 
2. Prace nadesłane na konkurs muszą byd pracami własnymi, autorskimi,  wcześniej 

niepublikowanymi. 
3. Zadaniem uczestnika jest napisanie wspomnieo z okresu jego nauki w Zespole Szkół 

w Mogilnie. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. opowiadanie, 
wiersz, esej i inne).  

4. Konkurs przeprowadzony jest w czterech kategoriach: kategoria I – absolwenci 1-9 lat 
po ukooczeniu szkoły, kategoria II – absolwenci 10-19 lat po ukooczeniu szkoły, 
kategoria III – absolwenci 20-29 lat po ukooczeniu szkoły, kategoria IV – absolwenci 
30 lat i więcej po ukooczeniu szkoły. 



5. Objętośd prac dowolna, czcionka Times New Roman lub Arial 13 lub pismo 
własnoręczne. 

III. Termin i tryb składania prac  

1. Prace można nadsyład w terminie 10 maja 2021r.  – 10 października 2021r. 
(decyduje data stempla pocztowego/data wysłania wiadomości e-mail). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: nadesłanie pracy wraz z wypełnioną kartą 
uczestnika (imię, nazwisko, rok ukooczenia szkoły, typ ukooczonej szkoły np. Liceum 
Ekonomiczne, adres oraz numer telefonu kontaktowego) na adres mailowy: 

stowarzyszenie.zsmogilno@wp.pl  lub pocztą na adres:  

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie, 
ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno 

 
3. Prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.  

 
IV. Wyłanianie laureatów konkursu  

1. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury. 
2. W każdej kategorii konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów. 
3. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną, pocztową 

lub mailową i zaproszeni do odbioru nagród. 

V. Postanowienia koocowe  

1. Nadsyłając pracę na konkurs,  autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie 
przez organizatora na stronach internetowych Stowarzyszenia i Zespołu Szkół w 
Mogilnie, Facebooku i fanpeagu Zespołu Szkół, stronach internetowych Starostwa 
Powiatowego w Mogilnie i w innych formach wydawnictw okolicznościowych i 
ciągłych. 

2. Prace nadesłane stają się własnością organizatora.  

VI. Kontakt do koordynatorów konkursu 

Edyta Owsioska 

tel. 691 609 302 

e-mail: edow@wp.pl 

 

Piotr Perzyna 

tel. 698 700 451 

e-mail: piotrperzyna6@o2.pl 
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