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pt.
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pod patronatem
Dziekana dekanatu strzyżowskiego
Proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie
ks. dr Jana Wolaka
1. I ogólnopolski konkurs poetycki, zwany dalej Konkursem, jest zorganizowany przez Fundację na
Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta
w Strzyżowie.
2. Patronat honorowy nad konkursem obejmuje dziekan dekanatu strzyżowskiego, proboszcz parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie ks. dr Jan Wolak.
3. I ogólnopolski konkurs poetycki promuje rozwój kultury, a w niej docenia rolę twórczości
literackiej, piękno mowy ojczystej, oraz religijnych i patriotycznych, a także miłości bliźniego i
piękna krajobrazu ojczystego kraju.
4. Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych amatorów tworzenia wierszy, którzy chcą się
podzielić swoją twórczością z szerszym gronem odbiorców.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się z uwzględnieniem dwóch grup wiekowych:
•

młodzież do lat 18 – gr. I

•

dorośli – gr. II

6. Wiersze powinny w sposób oczywisty oddziaływać na uczucia i grać na emocjach czytelników,
przyczyniając się do popularyzacji kultury słowa poetyckiego w jak najszerszym wymiarze.
7. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie wiersze autorskie, które nie uczestniczyły
w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.
8. Nadesłanie zestawu wierszy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora o
przysługujących mu wyłączne i nieograniczone prawach autorskich do treści w nich
zamieszczonych.
9. Każdy autor może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 utwory, w tym co najmniej jeden
poświęcony tematyce religijnej.
10. Każdy wiersz powinien zostać oznaczony godłem z użyciem dowolnej kombinacji liter i/lub cyfr
oraz tytułem i grupą wiekową do której należy autor (np. wianek 34 – gr. I, lub maszynista- gr. II).
Ponadto także koperta nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora.
11. Wiersze należy wydrukować w 5 egzemplarzach.
12. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz
elektroniczną wersją wierszy na CD lub DVD. Obydwie koperty, mała i duża, powinny być opisana
godłem, takim samym jak wiersze i płyta.
13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autora wierszy prawa do jej
nieodpłatnego wykorzystania przez organizatora Konkursu w celach reklamowych
i promocyjnych w prasie i publikacjach związanych z Konkursem oraz z działalnością Fundacji na
Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej.
14. Organizator przewiduje możliwość publikacji nagrodzonych wierszy w tomiku pokonkursowym.
15. Organizator powołuje jury, składające się z 5-7 członków w tym:
a.

Przewodniczący jury – ks. dr Jan Wolak, dziekan dekanatu strzyżowskiego, proboszcz parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie;
b. Jury zadecyduje w pierwszej kolejności o zakwalifikowaniu wierszy do Konkursu, a
następnie wyłonieniu najlepszych, które zostaną oficjalnie wyróżnione podczas uroczystej
gali w dniu 7 grudnia 2017 r.
c. W dniu uroczystej gali jury ogłosi laureatów 3 pierwszych miejsc spośród wyróżnionych
uczestników, w każdej kategorii wiekowej.
d. Nagrody mogą być przyznane za jeden wiersz lub zestaw wierszy.

16. Główną nagrodą w Konkursie:
•

dla młodzieży w wieku do 18 jest przyznanie 3 nagród rzeczowych;

•

dla osób pełnoletnich 3 nagród finansowych:
a. I miejsce - bon o wartości

500 zł

b. II miejsce - bon o wartości

300 zł

c. III miejsce - bon o wartości

200 zł.

17. Dodatkowo wszyscy wyróżnieni uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. Dopuszcza
się przyznanie nagród specjalnych i innych wyróżnień.
18. Odbiór nagród i wyróżnień następuje osobiście na gali rozdania. Organizator zastrzega, iż nie
wysyła nagród, nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora. Organizator nie pokrywa
także kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.
19. Jury ma prawo do nieprzyznania lub innego podziału nagród.
20. Nagrodzone i wyróżnione wiersze przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem przez
laureatów Konkursu osobistych praw autorskich.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a
także do nieprzyznania pierwszej nagrody.
22. Nadesłanie wierszy na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
23. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów werdyktu jury.
Wyróżnieni do finału laureaci o wynikach zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie.
24. Terminarz przebiegu Konkursu:
a. Termin nadsyłania prac do dnia 22 listopada 2017 r.
(decyduje data stempla pocztowego);
b. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 1700 w
siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Strzyżowa, ul Przecławczyka 6.
25. Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem
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Informacje dodatkowe:
Wszelkie zawiadomienia i wiadomości dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej
Fundacji: www.fundacja-strzyzow.pl w projekcie „W kręgu wiary”

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia

