VI KONKURS TWÓRCZOŚCI MIŁOSNEJ
„JA CIĘ KOCHAM, A TY PISZ!”
Wychodząc z optymistycznego założenia, że w każdym z nas drzemie odrobina
Casanovy, i w każdej z nas przemyka chociaż cień Julii, Krasnostawski Dom Kultury
i Klub Poszukiwaczy Zaginionych Hologramów, ogłaszają po raz szósty Konkurs Twórczości
Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”.
Regulamin Konkursu znajduje się poniżej, a jego uroczyste podsumowanie odbędzie się
16 lutego 2013 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury.
Rozstrzygnięciu będzie towarzyszyło spotkanie autorskie ze Zbigniewem Dmitrocą.
Regulamin Konkursu:
Do Konkursu może przystąpić każdy, komu się to żywnie podoba, i każdy, kto chce w
ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i porywom twórczym. Nie liczą
się wiek, staż ani doświadczenie. Prace muszą być jednak oryginalne (niepublikowane nigdzie
wcześniej), dyktowane sercem, a nie chęcią zysku.
Czekamy na Państwa wiersze (maksymalnie trzy) oraz małe formy prozy poetyckiej
(maksymalnie 1,5 strony standardowego wydruku komputerowego). Uczestnicy Konkursu mogą
zgłaszać swoje prace w ramach tylko jednej formy.
Na Konkurs należy nadsyłać utwory powielone w trzech egzemplarzach wydruku
komputerowego, opatrzonego godłem (czyli pseudonimem). W oddzielnej kopercie powinny
znajdować się dane o Autorze/Autorce (wiek, ewentualnie czym się obecnie zajmuje, dane
niezbędne do nawiązania kontaktu – najlepiej numer telefonu i adres e-mail).
Na Prace czekamy do 31 stycznia 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Pula nagród w tegorocznym Konkursie to 1 000 zł:
I miejsce – 600 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 100 zł.
Prace oceni Jury w składzie: Aleksander Wójtowicz, Henryk Radej (Przewodniczący),
Zbigniew Dmitroca, które zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Utwory prosimy nadsyłać na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300
Krasnystaw (z dopiskiem: „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”).
Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!
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