REGULAMIN
I REGIONALNEGO KONKURSU POETYCKIEGO
Konkursowi Patronują:
- Pan Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego
- Pani Anna Kwiecień, Poseł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1. Organizator:

Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Partner konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
2. Zasięg: Gmina Jedlińsk, Gminy z terenu Powiatu Radomskiego, Powiatu
Białobrzeskiego i Przysuskiego.
3. Adresaci konkursu:
a. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani
b. Konkurs podzielony został na 2 kategorie wiekowe:
- kat I- młodzież od 14 do 18 roku życia,
- kat. II - osoby dorosłe powyżej 18 roku życia
4. Cele konkursu: -popularyzacja twórczości poetyckiej,
-rozwijanie wyobraźni twórczej, zainteresowań i zdolności,
-motywowanie do pracy nad swoimi zdolnościami,
- integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia jakim będzie wieczór
poetycki, promocja uzdolnionych twórców poprzez opublikowanie nagrodzonych
utworów
5. Warunki konkursu:
a. Konkurs przeznaczony jest dla poetów-amatorów, którzy ukończyli 14 lat i nie są
członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
b. Na konkurs należy nadsyłać pod adres organizatora tylko jeden zestaw utworów
zawierający 3 utwory w kategorii wierszy lirycznych. Utwory powinny być przesłane
w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane w formie elektronicznej (np. płyta CD),
dotychczas niepublikowane w Internecie, wydawnictwach zwartych i nienagradzane
na innych konkursach.
c. Każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem, umieszczonym w prawym górnym
rogu kartki z wierszem; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie
zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nota
biograficzna); oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy
nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na
innych konkursach.”
d. Osoby przysyłające: więcej niż jeden zestaw, zbyt dużo utworów w jednym zestawie,
zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną
dopuszczone do udziału w konkursie.

e. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, nie podlegają
zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora.
f. Jury wyłoni laureatów w dwóch kategoriach:



kat. I: twórcy od 14 do 18 roku życia - kilku laureatów,
kat II: twórcy powyżej 18 roku życia- kilku laureatów

Laureaci szczegółowe informacje otrzymają drogą mailową lub telefoniczną.
6. Nagrody:
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe
ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.
Za I miejsce 300 złotych, II miejsce 200 złotych, III miejsce 100 złotych. Dopuszcza się
przyznanie wyróżnień o wartości 70 złotych.
Zastrzega się prawo innego podziału nagród.
7. Podsumowanie konkursu , ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
w sali OSP w Jedlińsku , ul. Warszawska 2, 11 Maja 2017 roku o godz. 16:30 podczas
wieczorku poetyckiego. Laureaci konkursu zaprezentują wówczas wybrany utwór
swojego autorstwa szerszej publiczności.
Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.
8. Organizator Konkursu zastrzega
wypłacania honorariów autorskich.
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9. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga Organizator.
10. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy w
wydawnictwie pokonkursowym. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Administrator
danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych w zakresie
wizerunku, imienia i nazwiska , nazwy miejscowości zwłaszcza w stosunku do osób
nagrodzonych w celach promocyjnych oraz w postaci publikacji w mediach.

Prace prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na
adres:
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
ul. Krótka 1, 26-660 Jedlińsk
z dopiskiem: I Regionalny Konkurs Poetycki
Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem telefonu (48) 32 13 052

Organizatorzy

Oświadczenie
Oświadczam, że nadesłane wiersze są moim dziełem.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem I Regionalnego Konkursu
Poetyckiego i akceptuję w pełni podane warunki oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku na potrzeby organizacyjne w/w konkursu zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. z 2016 poz.922)

Dane konkursowe
Godło ……………………………………………………………………
Imię i Nazwisko ……………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………….
Nr konta bankowego i nazwa banku
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
Miejscowość i data

………………………………
podpis

