Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jego Myśli Nasze Słowa
Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Cele Konkursu:
W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2015 Rokiem Jana Pawła II, celem
nadrzędnym Konkursu jest „propagowanie uniwersalnego przesłania Ojca Świętego o
godności i prawach człowieka”.
Konkurs będzie także inspiracją do twórczości poetyckiej, stworzy możliwości konfrontacji
twórczej oraz będzie promocją utalentowanych poetów i ich twórczości.

REGULAMIN
§ 1.
Zasady i warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do debiutujących poetów, jak i
twórców z określonym dorobkiem.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza inspirowanego
cytatem z wiersza Karola Wojtyły pt. „Niewidomi” z tomu Poezje wybrane, Warszawa:
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983, s. 66:
„Czy zdołasz nas nauczyć, że są krzywdy inne
prócz naszej?”
3. Wiersze powinny być napisane w języku polskim, wydrukowane w pięciu egzemplarzach
na papierze o formacie A4 i przesłane w terminie do 31 sierpnia 2015 r. (decyduje data
stempla pocztowego), na adres:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sokoła 13
35-010 Rzeszów
z dopiskiem: Konkurs Jego Myśli Nasze Słowa.
4. Nadesłany na konkurs wiersz autor powinien opatrzyć godłem (pseudonimem).
5. Uczestnik konkursu, pod jednym godłem/pseudonimem, może nadesłać tylko jeden
wiersz.
Przysłanie
więcej
niż
jednego
wiersza
jest
równoznaczne
z dyskwalifikacją w konkursie. Takim samym godłem należy opatrzyć dodatkową
kopertę, która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu
kontaktowego i adres e-mailowy, (wg załącznika nr 1) oraz oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przeniesienie praw autorskich i publikację tekstów, (wg załącznika nr 2).
6. Na konkurs nie należy przesyłać wierszy, które były nagradzane w innych konkursach,
lub publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, e-bookach i stronach
internetowych.
7. Prace niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie
konkursu, w tym złożone po terminie, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych
związanych z konkursem.
9. Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji
nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym, w prasie, radiu,
telewizji oraz do rozpowszechniania utworów on-line i udostępnienia w Internecie dla
wszystkich bez ograniczeń, w tym Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej - bez honorarium.
Uczestnicy konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw
autorskich i publikację tekstów (w przypadku niepełnoletniego uczestnika podpisane
przez rodziców lub prawnych opiekunów), wg załącznika nr 2. Prace bez zgody na
publikację są dyskwalifikowane i nie biorą udziału w konkursie.
§ 2.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Organizatora profesjonalne
jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli Organizatora.
2. Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień:
I. Nagroda - 700 zł
II. Nagroda - 550 zł
III. Nagroda - 400 zł
oraz trzy równorzędne wyróżnienia o wartości 150 zł.
3. Organizator zastrzega prawo dla jury, do innego podziału nagród, w tym do rezygnacji z
przyznania nagrody.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie: www.wimbp.rzeszow.pl.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego
telefonicznie lub pocztę elektroniczną.
5. Tą sama drogą laureaci zostaną powiadomieni o terminie uroczystości wręczenia nagród.
6. Obiór nagród następuje osobiście. Organizator nie przesyła nagród pocztą.
7. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów na uroczystość wręczenia nagród.
§ 3.
Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych
w niniejszym regulaminie.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia / kwestionariusz uczestnika.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich i
publikację tekstów.

