
Regulamin Konkursu Poetyckiego
       Z biegiem Nidy

           
             Dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich
        

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Busku – Zdroju.

Biuro organizacyjne Konkursu i adres do nadsyłania prac:

Miejsko– Gminna Biblioteka Publiczna w Busku – Zdroju
                       os. Świerczewskiego 17
                         28-100 Busko-Zdrój  
           z dopiskiem       Konkurs poetycki 
  

telefon kontaktowy             41-370-51-62

Założenia programowe:

 1. Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach:

- młodzieży szkół gimnazjalnych
- młodzieży szkół średnich

2. Jurorzy przyznają w każdej grupie nagrodę główną i wyróżnienia.  Jurorzy nie będą
rozpatrywać wierszy osób, które osiągnęły 21 rok życia.
 
3. Uczestnicy nadsyłają wiersze na temat historii, tradycji i piękna Ponidzia. Jednak nie
ma tu przymusu i Jury będzie honorować każdy nadesłany wiersz, o dowolnej tematyce.
Konkurs ma charakter otwarty.

4.   Uczestnik  Konkursu  nadsyła  od  jednego  do  trzech  wierszy  konkursowych  –
niepublikowanych  dotąd  drukiem  ani  w  Internecie.  Teksty  powinny  być  drukowane.
Czcionka nr 14 Arial.

   Każdy wiersz nadsyłamy w czterech egzemplarzach, na osobnych kartkach. Czyli: jeden
wiersz - to cztery kartki. Dwa - to osiem kartek.  Trzy - to dwanaście kartek.

     Każdy  wiersz  ma  być  podpisany  godłem  literowym,  inaczej  mówiąc  -  naszym
pseudonimem  literackim.  Czyli:  wiersza  nie  wolno  nam  podpisać  swoim  imieniem  i
nazwiskiem.

       Wobec tego wybieramy sobie jakiś pseudonim (a właściwie godło).



Koniecznie literowe, a nie np. plastyczne. Może być powiedzmy: Pokrzywa, Warta, Sosna
itd. Każdy wybierze sobie sam swoje własne, jakie zechce. 

  Obok pseudonimu konieczny jest dopisek:  gimnazjum albo  szkoła ponadgimnazjalna.
Czyli  podpisujemy się  pseudonimem,  a  obok  wpisujemy szkołę:  np.   Tygrys  –    szkoła
ponadgimnazjalna albo Miki –   gimnazjum.

      

Adresujemy Kopertę:

                 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju

                                      os. Świerczewskiego 17

                                       28-100 Busko-Zdrój

                                        Konkurs poetycki

  Następnie wypełniamy KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ DO KONKURSU (patrz:  Akceptacja
Konkursu  –  poniżej),  ze  wszystkimi  potrzebnymi  danymi  tj:  imię  i  nazwisko,  data
urodzenia, miejsce zamieszkania, klasa i szkoła oraz numer telefonu i e-mail.

     Te  wszystkie  dane  wkładamy  do  drugiej  mniejszej  koperty,  którą  zaklejamy  i
podpisujemy wybranym przez nas pseudonimem, plus dopisek:  gimnazjum albo  szkoła
ponadgimnazjalna. Tym samym, którym już podpisaliśmy swoje wiersze.       Czyli: pod
wierszem (wierszami) i na kopercie z naszymi danymi jest ten sam pseudonim (godło) i
dopisek: gimnazjum albo szkoła ponadgimnazjalna.

       Wiersze i kopertę z danymi wkładamy do przygotowanej wcześniej zaadresowanej
koperty. Zaklejamy, nalepiamy znaczek i wysyłamy do Konkursu.

     Chodzi  o  to,  żeby  Jury  oceniało  tylko  wartość  nadesłanego  wiersza,  a  nie
sugerowało się nazwiskiem. 

     Dyrektor  Biblioteki  do  czasu  ogłoszenia  werdyktu  Jury  będzie  trzymał  te
mniejsze koperty z danymi osobowymi w szafie pancernej w swoim gabinecie.

       Dopiero wtedy laureaci zostaną zidentyfikowani za pomocą klucza, to znaczy
pseudonimu – godła. Dlatego takie to wszystko ważne. 

       Skład Jury z tych powodów poznamy dopiero po ogłoszeniu werdyktu.

      Pamiętajmy również o tym dopisku obok pseudonimu: gimnazjum albo szkoła
ponadgimnazjalna.

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

6.  Uczestnik  nadsyłając  wiersz  udziela  nieodpłatnego  zezwolenia  na  jego
rozpowszechnianie,  w  tym  publikację  w  tomiku  wierszy  lub  innym  wydawnictwie,
umieszczenie na stronie internetowej  Organizatora, publiczne wykonanie i  odtwarzanie,
nadanie  radiowe  i  telewizyjne.  Uczestnik  Konkursu  udziela  także  zezwolenia   na
ujawnienie swoich danych osobowych.

7. Laureaci i wytypowani uczestnicy biorą udział we wręczaniu nagród. Laureaci małoletni
uczestniczą w uroczystości pod opieką rodziców lub opiekunów.

8. Termin nadsyłania prac mija 31.03.2015 roku o północy.



9. Prace konkursowe ocenia Jury złożone z literatów.

10. O terminie  wręczenia nagród  Organizator powiadamia laureatów oddzielnym pismem
i umieszcza informacje na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej   w
Busku – Zdroju.

11. W uroczystości wręczenia nagród mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy.

Akceptacja regulaminu

1.  Uczestnik  nadsyłający  wiersz  na  Konkurs  akceptuje  tym  samym  warunki  Konkursu
opisane w regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zobowiązuje się również
do podporządkowania się zaleceniom Organizatora.

2.  Niepełnoletni  uczestnik  zobowiązany  jest  o  udziale  w  Konkursie  i  jego  warunkach
poinformować swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Organizator będzie uważał, że
nadesłany  wiersz  wraz  z  kartą  zgłoszeniową  (Zał.  1)  wypełnioną  przez  rodzica  lub
opiekuna prawnego  posiada ich akceptację.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


