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Regulamin 

Konkursu Literackiego 

,,O pióro Petrycego” 

 

I. Organizator konkursu: Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana  Petrycego                               

w Pilźnie.   

II. Temat konkursu: Jakie prawdy i wartości życiowe, które głosił Sebastian Petrycy 

są aktualne w dzisiejszym świecie, szczególnie dla młodego człowieka? 

III. Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy o życiu Sebastiana Petrycego, Patrona Liceum 

Ogólnokształcącego w Pilźnie, 

 zainteresowanie uczniów dorobkiem naukowymi poglądami tego renesansowego 

humanisty, 

 dostrzeżenie uniwersalności myśli i wartości S. Petrycego w obecnych czasach, 

szczególnie dla młodego człowieka, 

 propagowanie pozytywnych wzorów osobowych i społecznych. 

IV. Adresat:  

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych gminy 

Pilzno.  

V. Zasady uczestnictwa: 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednej pracy, wykonanej samodzielnie.  

 Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię i nazwisko oraz wiek 

uczestnika, klasa, nazwa szkoły, tytuł pracy. 

 Należy napisać pracę na podany wyżej temat, prezentującą własne przemyślenia, 

wybierając jedną z proponowanych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, list, 

pamiętnik, wywiad, esej, rozprawka). 

 Rozmiar pracy konkursowej: długość tekstu  1 - 3 stron znormalizowanego 

maszynopisu – należy sporządzić w wersji elektronicznej w formacie A4 czcionką 

Times New Roman o rozmiarze 12 punktów, interlinia 1,5, marginesy 2,5.  

 Teksty literackie nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane                  

na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac, które nie 

spełniają wymagań formalnych.  
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VI. Kryteria oceny prac:  

Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim: oryginalność ujęcia tematu, 

samodzielność, zgodność z wyborem formy wypowiedzi i tematem konkursu, 

poprawność merytoryczną, językową. 

VII. Materiały do konkursu dla uczestników: 

1. https://petrycy.pl/patron-szkoly/, 

2. Smołucha M., S. Petrycy z Pilzna. Życie i poglądy pedagogiczne ze szczególnym 

uwzględnieniem wychowania fizycznego 1554 – 1626, (Dostęp: biblioteka                 

LO Pilzno), 

3. Stanko Przemysław, ,,Pilźnianie na Uniwersytecie Krakowskim w XV – XVI wieku. 

Przyczynek do intelektualnych karier mieszkańców Pilzna”, (w:) Stanaszek B., 

Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta, Pilzno 2013 s. 27 -71. Dostęp: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie, 

4. 650 lat miasta Pilzno, (w) Rocznik Pilźnieński: o twórczości Petrycego, s. 41 – 44. 

Dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie, 

5. Szczeklik K. ,,Pilzno i pilźnianie”, Kraków 1911: biografia Petrycego, s. 174 – 180. 

Dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie. 

VIII. Nagrody: 

Jury oceni prace uczestników i przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę   jako bony 

podarunkowe w wysokości 400,00 zł; 300,00 zł; 200,00 zł adekwatnie do zajętego 

miejsca oraz statuetki ,,Pióro Petrycego”. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,                  

a opiekunowie - podziękowania. 

IX. Zgłoszenia uczestników:  

Każda szkoła zgłasza chętnych uczniów, przesyłając: 

 Kartę zgłoszenia ucznia,  

 Zgodę rodzica/opiekuna  

na adres szkoły: lopetrycy@interia.pl, tel/fax: 14 6721004 do 09.11.2022r.  

X. Termin konkursu:  

 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17.11.2022r. podczas 

święta szkoły zwanego PETRYCJADĄ, na które uczestnicy konkursu zostaną 

zaproszeni e–mailowo. 

 Wszelkie zmiany będą przekazywane oddzielnymi komunikatami. 
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