
Regulamin konkursu poetyckiego na Brzeski Limeryk 

I. Organizator konkursu: 

Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim 

 

II. Cele konkursu: 

- zachęcenie do tworzenia i czytania poezji 

- propagowanie limeryku jako gatunku literackiego  

– LIMERYK - jest bardzo krótką opowieścią z zaskakującą, śmieszną, nonsensowną pointą. Jest językową zabawą, 

której wartość wyznaczają albo treść, albo igraszki słowne: dziwaczne rymy, kalambury, żarty wynikające z 

wieloznaczności słów. Ma swoje żelazne reguły (!): pięć wersów, rymy: aabba; tę samą liczbę sylab w wersach: 

pierwszym, drugim i piątym i tę samą liczbę sylab w wersach: drugim i trzecim. Dobrze dla rytmu limeryku, jeśli 

wersy: drugi i trzeci są o kilka sylab krótsze od pozostałych! Powiedzmy jeszcze, że w klasycznym limeryku ważny 

jest pierwszy wers: w nim przedstawiamy bohatera, a kończymy wers nazwą miejscowości, z której pochodzi, albo 

w której toczy się akcja. 

 

III. Regulamin konkursu: 

1. Trzyosobowe Jury powołane przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Brześciu 

Kujawskim będzie oceniać utwory nadesłane w dwóch kategoriach: 

a. Uczniowie szkół podstawowych (A) 

b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli (B) 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych. W konkursie nie 

mogą brać udziału członkowie Jury. 

2. Zasady zgłaszania uczestników: 

a. Uczestnicy do dnia 30. 04. 2020 roku mogą wysyłać limeryki na adres: 

biblioteka@brzesckujawski.pl lub umieszczać w komentarzach 

bezpośrednio na fanpage biblioteki 

b. Każdy wiersz będzie mile widziany. Może dotyczyć tematyki związanej 

z/lub Brześciem Kujawskim, gminą Brześć Kujawski, historią miasta, 770 

rocznicą nadania praw miejskich 

c. Limeryki zawierające treści obraźliwe lub wulgaryzmy nie będą brane pod 

uwagę w konkursie 

d. Limeryk należy podpisać pseudonimem 

e. W wiadomości email należy podać: swoje imię, nazwisko, numer telefonu 

oraz kategorię wiekową, do której autor przynależy, tj. A lub B.  

f. Nadesłanie limeryków jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

nieodpłatną publikację 

g. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów Tygodnia Bibliotek  

8 maja 2020 r. Organizatorzy poinformują laureatów o wynikach konkursu 

drogą telefoniczną lub mailową. Od decyzji Jury nie ma odwołania 

4. Laureaci otrzymają nagrody atrakcyjne i niepowtarzalne rzeczowe. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 

mailto:biblioteka@brzesckujawski.pl

