
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO 

Gostyńskie klimaty 

 

 
1. Organizator konkursu 

Gostyński Ośrodek Kultury  „Hutnik” 

Narodowe Centrum Kultury 

Dom Kultury + 

Odpowiedzialna za organizację: Izabela Pazoła 

 

2. Cele konkursu  

- prezentacja dorobku i promocja lokalnych twórców, 

- inspirowanie do aktywności twórczej, 

- popularyzacja twórczości literackiej, 

      - rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń, 

- rozwijanie wyobraźni twórczej, pogłębianie i zdobywanie wiedzy na drodze poszukiwań, 

- kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności. 

 



 

 

3. Tematyka 

Gostyńskie klimaty – temat konkursu w żaden sposób nie ogranicza twórczej wyobraźni 

uczestników, prosimy jednak by wiersze związane były z regionem gostyńskim.  Każdy 

wiersz napisany na powyższy temat powinien mieć swój własny tytuł zgodny z treścią 

wiersza.  

4. Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców zameldowanych w gminie Gostyń. 

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach uczestników w ramach jednego konkursu: 

-  I kat. - młodzież do 18 r. ż., 

- II kat - dorośli. 

 

3. Warunki konkursu: 

- każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 wiersze o długości 

maksymalnej do 30 wersów, jeden autor może przysłać tylko jeden komplet wierszy, 

- utwór poetycki musi być napisany przez jednego autora,  

- do konkursu zostaną dopuszczone utwory, które w sposób oczywisty będą nawiązywały 

do tematu konkursu. 

- wiersz powinien być napisany komputerowo, dowolnym stylem 

- każdy wiersz musi zostać opatrzony czytelną metryczką zawierającą następujące dane: 

tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły, 

dokładny adres -email,  oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna 

- wiersze nie mogą zawierać treści obrażających osoby trzecie, 

- absolutnie zakazane są wszelkie formy plagiatu i nie będą brane pod uwagę! 

- prace należy przesłać e-mailem na adres: gostynskieklimaty@gmail.com,  z dopiskiem 

„konkurs poetycki”, 

- do prac uczestników powinno zostać dołączone oświadczenie że utwory nie były 

dotychczas publikowane i nie zostały ściągnięte z żadnych stron internetowych czy książek, 

oświadczenie powinno być podpisane przez uczestnika czytelnym pismem, imię, nazwisko, 

adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły) oraz 

oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na 

konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.”  

Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną 

wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie.  
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- organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych utworów w  prasie i na 

stronach internetowych, a także w tomiku poezji wydanym po ogłoszeniu wyników 

konkursu, 

 - nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu. 

 

4. Nagrody i kryteria oceniania 

- wybór najciekawszego i najbardziej oryginalnego wiersza zostanie dokonany przez jury, 

- jury z nadesłanych prac wybierze laureatów i  wyróżnienia w obu kategoriach,  

- prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

▪ zgodność z tematem konkursu, 

▪ wartości artystyczne i oryginalność, 

- laureaci  zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie lub e-mailowo, 

- na laureatów czekają nagrody, 

      - nagrody będą wręczone podczas uroczystej gali rozdania nagród,  

- nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę w dniu gali,  

- na życzenie uczestnicy/laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich 

udział w konkursie,  

- decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.  

 

5. Czas trwania 

Konkurs trwa od 1 września 2017. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 30 września 

2017 roku.  

Obrady komisji odbędą się w październiku. O wynikach Konkursu organizatorzy 

powiadomią telefonicznie i e-mailowo Lista laureatów zostanie opublikowana na funpagu 

na FB i na stronach GOK Hutnik.  

 

6. Postanowienia końcowe 

- regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie udostępniony na 

żądanie, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez 

uczestników konkursu. 



 

 

 




