
 

 

 

Regulamin konkursu poetycko-literackiego 

Pan Cogito w galerii XXI wieku 

 

 
1. Organizatorem konkursu jest Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk 

w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana wraz z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

2. Konkurs jest organizowany w związku z  XX rocznicą śmierci Zbigniewa Herberta i ma na celu 

upamiętnienie twórczości tego wybitnego poety i eseisty. Propagowanie jego niezłomnego 

dążenia do wolności i wierności sobie, umiłowania wiedzy, rozwoju i myślenia. 

3. Temat konkursu Pan Cogito w galerii XXI wieku zaprasza do swobodnej interpretacji 

 z perspektywy kolejnego stulecia, jego możliwości, ale też wyzwań, obaw. 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów małopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

5. Każdy uczestnik może nadesłać jeden wiersz lub esej. Wiersz (esej)  nie może być wcześniej 

zgłaszany, nagradzany w innych konkursach, ani publikowany.  

6. Wiersz lub esej w objętości do 4 stron wydruku komputerowego należy przesłać w terminie do 

28 lutego 2018 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 

Pod wierszem (esejem) uczestnik zamieszcza dane osobowe: imię, nazwisko, wiek autora, adres 

pocztowy, telefon, adres mailowy. 

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace napisane samodzielnie przez osobę podpisującą 

się jako autor- ewentualne zapożyczenia mogą zostać przytoczone wyłącznie na prawach cytatu, 

z podanym źródłem (autor, tytuł utworu, data i miejsce publikacji).  

8. Prace będą oceniane przez jury złożone z pracowników naukowych Wydziału Polonistyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Organizator opublikuje listę laureatów na stronie internetowej: www.towarzystwo.edu.pl, a 

także powiadomi drogą elektroniczną. 

9. Najlepsze z nadesłanych prac zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej 

www.towarzystwo.edu.pl, na stronie www.cmjordan.krakow.pl oraz  na fanpage’u, a laureaci 

otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe podczas uroczystego wręczenia nagród. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na bezpłatne 

prezentowanie i wykorzystanie pracy, nazwiska i wizerunku w celu promocji autora, konkursu 

i organizatora. 

11. Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie, ani 

przyjazdem do Krakowa na uroczyste wręczenie nagród. 

 

 


