
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO 

„BARWY POEZJI -  BARWY ŻYCIA” 

 

1. Organizator:  

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

ul. Przemysłowa 7 

62-510 Konin 

tel. 63 242 63 39 

www.pbpkonin.pl  

 

2. Honorowy patronat: Danuta Olczak – konińska poetka.  

 

3. Cele konkursu: 

 pobudzanie wrażliwości poetyckiej, 

 popularyzacja poezji, 

 ujawnianie talentów, 

 zachęcenie do aktywności twórczej młodzieży. 

 

4. Warunki udziału w konkursie: 

 uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z miasta Konina oraz powiatów: kolskiego, konińskiego, 

słupeckiego i tureckiego, 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora jednego 

zestawu dwóch wierszy (w czterech egzemplarzach), 

 prace powinny być nadesłane w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, 

 utwory nie mogą być wcześniej publikowane (zarówno w publikacjach drukowanych, 

jak i Internecie) oraz nienagradzane w innych konkursach; utworów nie można 

również publikować w wyżej wymienionych mediach przez 60 dni po zakończeniu 

konkursu, 

 prace powinny być opatrzone godłem: pseudonim + typ szkoły (gimnazjum/szkoła 

ponadgimnazjalna); takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich 

zaklejoną kopertę, zawierającą arkusz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu),  

 forma wierszy dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców. 

 

5. Terminy: 

 prace należy dostarczyć do dnia 30 marca 2018 r. (decyduje data stempla 

pocztowego), 

 rozstrzygnięcie konkursu – kwiecień/maj 2018 r. 

 

 

 

 

 

 



6. Postanowienia końcowe: 

 do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych 

warunków,  

 Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs, 

 prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, 

 prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach: gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne, 

 laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, 

 w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję 

podejmuje  Organizator w porozumieniu z jury, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych 

wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów 

oraz bez honorarium autorskiego, 

 udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników 

oraz ich opiekunów wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu 

oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych związanych z konkursem, 

 administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu 

będzie Organizator,  

 uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania, 

 pracę konkursową wraz z arkuszem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres: 

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

ul. Przemysłowa 7 

62-510 Konin, 

z dopiskiem: konkurs „Barwy poezji - barwy życia”, 

 szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie 

www.pbpkonin.pl. 

 

 

 

 


