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KONKURS LITERACKI „LIMERYK O LESIE”

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Siedlce.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, średnich, akademickich oraz 

osób starszych.
3. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności do pisania i prezentowania własnej twórczości 

literackiej oraz zainteresowanie tematyką leśną.
4. W ramach konkursu należy napisać limeryk o tematyce leśnej.
5. Prace konkursowe w wersji papierowej i elektronicznej – na płycie CD - należy nadsyłać do 

dnia 15.05.2020r. w wersji elektronicznej na adres siedlce@warszawa.lasy.gov.pl lub w wersji 
papierowej na adres Nadleśnictwo Siedlce, ul.Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce, wpisując 
w tytule e-maila lub z dopiskiem na kopercie „Limeryk o lesie”.

6. Każdy limeryk musi mieć dołączony opis zgodny z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
7. Do każdej pracy należy dołączyć podpisana klauzulę informacyjną
8. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas VII i VIII SP
 uczniowie szkół średnich
 studenci i osoby starsze
9. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.
10. Autor wyraża zgodę na upublicznienie utworu na stronie internetowej organizatora.
11. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 27maja 2020r. (termin może ulec zmianie z 

powodu działań związanych z ograniczaniem pandemii koronawirusa), o wynikach 
uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej 
wskazanej w zgłoszeniu.

13. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu             (025) 
632 84 31 wew.331 w godzinach 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej nadleśnictwa 
http://siedlce.warszawa.lasy.gov.pl/.

Zapraszamy do udziału!

Jako przykład podajemy limeryk autorstwa Pana Artura Kozłowskiego, laureata I miejsca w 
kategorii studentów i osób starszych w roku 2017.

Ponurek Shneidera w Hajnówce
Czerwonej oświadczył się mrówce

Ta rzekła „Do ciebie mi blisko,
Lecz to niemieckie nazwisko….
No chyba, że posag w gotówce”

Z poważaniem,
Jerzy Osiak
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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