
75 –URODZINY, CZYLI LATO Z PIPPI 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU LITERACKI 

pn. PIPI INSPIRUJE  

 ORGANIZATOR: 

 *Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta  

                          w Kowalewie Pomorskim 

 CEL KONKURSU: 

• promocja twórczości Astrid Lindgren, a w szczególności bohaterki 

jej powieści Pippi Langstrumpf 

• propagowanie czytelnictwa wśród dzieci 

• propagowanie wśród dzieci pozytywnych postaw społecznych 

związanych z postacią Pippi: prawa dzieci, kreatywność, pewność 

siebie, prawo do własnego zdania, otwartość na świat, 

równouprawnienie płci 

• opowieści o przygodach Pippi jako inspiracja dla  dialogu 

międzypokoleniowego 

 TEMAT KONKURSU: 

Limeryk o „Pippi„. 

 Praca literacka dla rodzin (dorosły +dziecko do 16roku życia).  

Jest to praca w formie limeryku. Limeryk powinien być 

humorystyczny i wesoły, inspirowany postacią i przygodami Pippi.  

 

Definicja :Limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny 

utwór poetycki napisany w sposób następujący: 

-Spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze oraz ostatni rymują 

się i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych. 

-Wersy trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy w układzie 

aabba) i również mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, 

jednak liczba ta jest mniejsza (zwykle o jeden) niż w przypadku 

pozostałych wersów. 

Układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi 

specyficzny rytm (inny dla dłuższych i dla krótszych linijek). 

Powinno to być zauważalne przy recytacji. 

     -Na końcu pierwszego wersu zwykle występuje nazwa własna,    

najczęściej geograficzna. 

 



  

UCZESTNICY KONKURSU: 

• w konkursie mogą brać udział zespoły rodzinne, tj. 1 dziecko i 1 

dorosły  ( dziecko do 16. roku ). Członkami rodziny mogą być np. 

rodzice, pełnoletnie rodzeństwo ,dziadkowie, wujkowie, ciocie, 

kuzynostwo. 

• uczestnicy konkursu mogą wykonać więcej niż jedną pracę . 

. 
TERMIN SKŁADANIA PRAC : 

• prace należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2020 roku do M-GOK w 

Kowalewie Pomorskim ( prace muszą być opisane: imię nazwisko , 

wiek , adres autora lub autorów  prac zespołów rodzinnych – w 

załączeniu karta zgłoszenia 

 

ORGANIZATOR  powoła komisję, która dokona oceny prac LITERACKICH. 

Decyzje powołanej komisji są ostateczne. 

  

NAGRODY:  

• atrakcyjne nagrody rzeczowe dla dzieci  oraz VOUCHERY dla 

dorosłych 

• wręczenie nagród odbędzie się w m-cu sierpniu 2020 na mini 

festynie połączonym z licznymi atrakcjami. Termin ustalony zostanie 

po podsumowaniu i ocenie przekazanych prac plastycznych 

• wyróżnione prace przekazane zostaną do drugiego etapu konkursu , 

czyli do głównego organizatora Wydawnictwa Jung-off-ska sp. z o.o. 

sp.k. z siedzibą w Warszawie.  

 


