
REGULAMIN UNIWERSYTECKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO HAIKU 2021 

„MYŚLĘ POZYTYWNIE” 

Opis konkursu: 

Uniwersytecki Konkurs Poetycki Haiku 2021 to inicjatywa Przyjaznego Uniwersytetu podjęta w 

ramach akcji psychoedukacyjnej i promocji sztuki, skierowana do studentów Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie.  

Haiku to krótka japońska forma poetycka, składająca się z dokładnie 17 sylab podzielonych na trzy 

części (linijki/wersy) po kolejno 5, 7 i 5 sylab w każdej z nich. Liczba słów oraz rymy nie są ważne. 

Jestem przykładem 

w konkursie na Haiku 

dla mnie to pikuś 

Jest(1)-tem(2) przy(3)-kła(4)-dem(5)  => 5 sylab w pierwszej 

w kon(1)-kur(2)-sie(3) na(4) Ha(5)-i(6)-ku(7)  => 7 sylab w drugiej linijce wiersza 

dla(1) mnie(2) to(3) pi(4)-kuś(5)  => 5 sylab w trzeciej linijce wiersza 

Klasyczne utwory Haiku odnoszą się do pór roku oraz posiadają „cięcie”, czyli podział wiersza na dwie 

niezależne części (zaakcentowane myślnikiem czy wykrzyknikiem). Te warunki nie są jednak wymagane 

w niniejszym konkursie.  

Cele konkursu: 

-promowanie pozytywnego myślenia w ramach prewencji psychologicznej, 

-utrwalanie zachowań prozdrowotnych w kontekście zdrowia psychicznego, 

-promowanie kultury i sztuki wśród studentów, 

-rozwijanie zdolności literackich oraz kreatywności studentów. 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w ramach projektu Przyjazny 

Uniwersytet. Niniejszy konkurs powstał w ramach projektowego konkursu „Przyjazny Uniwersytet – 

Przyjazny Student”.  

Koordynatorkami konkursu jest Oliwia Dyrda oraz dr Justyna Rynkiewicz.  



Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikiem konkursu może być każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnicy muszą posiadać aktywny status 

studenta. 

Warunki przystąpienia do konkursu: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie 1 utworu haiku w języku polskim, 

o tematyce związanej z pozytywnym myśleniem i korzyściami płynącymi z optymistycznego 

nastawienia do życia. Prace niezwiązane z tematem konkursu będą zdyskwalifikowane. 

Utwory nie muszą odnosić się do pór roku jak w klasycznej wersji Haiku. 

2. Konkursowy utwór ma składać się z trzech wersów, o strukturze: 5 sylab w pierwszym wersie, 

7 sylab w drugim wersie, 5 sylab w trzecim wersie. Prace niespełniające tego warunku będą 

zdyskwalifikowane.  

3. Wiersze nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane bądź publikowane. 

4. Utwór należy przesłać za pośrednictwem formularza Google wraz z imieniem i nazwiskiem oraz 

adresem e-mail autora do 01.06.2021 r. do godziny 23:59. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmiany terminu nadsyłania prac.  

5. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, tym samym zgłosić do konkursu tylko 

jeden utwór.  

6. Uczestnik wraz z wysłaniem zgłoszenia oznajmia akceptację niniejszego Regulaminu oraz 

prawo do opublikowania zwycięskiego utworu i swojego nazwiska w mediach uniwersyteckich.  

Rozstrzygnięcie konkursu:  

1. Prace konkursowe oceni wcześniej wyłonione Jury, składające się z nauczycieli akademickich. 

2. Jury oceni prace anonimowo.  

3. Do zadań Jury należy: 

-zapoznanie się z pracami uczestników oraz ich ocena, 

-wyłonienie zwycięskich utworów. 

4. Wyniki konkursu wraz ze zwycięskim utworem ogłoszone zostaną przez koordynatorów na 

stronie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz stronie facebookowej projektu Przyjazny 

Uniwersytet. Autor zwycięskiego utworu zostanie również powiadomiony mailowo.  

 

 



Nagrody: 

Nagrodą główną w konkursie są gadżety UMCS oraz publikacje związane z projektem Przyjazny 

Uniwersytet. Otrzyma je autor zwycięskiego utworu. Organizatorzy i Jury zastrzegają sobie prawo do 

innego podziału nagród. 

Postanowienia końcowe 

Ostateczną decyzję w sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie podejmują Organizatorzy 

konkursu.  

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować mailowo na adres dyr.oliwia@gmail.com 

 

 

 


