R E G U L A M I N KONKURSU LITERACKIEGO

XLI Bolesławska Wiosna Poetycka 2019
Organizator: Centrum Kultury w Bolesławiu im. Marii Płonowskiej
Warunki konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla poetów amatorów oraz tych z dorobkiem artystycznym.
2. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór poetycki. Wiersz powinien być w 2 egzemplarzach
wydruku komputerowego .
3. Utwór należy opatrzyć godłem – słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem; to
samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (godło,
imię, nazwisko, adres, numer telefonu); oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem
wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych
konkursach.” Do prac należy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia dostępną na naszej stronie
internetowej (Wypełniona karta oznacza zapoznanie się z klauzulą RODO oraz akceptacje regulaminu).
4. Osoby nie przestrzegające regulaminu nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
5. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, nie podlegają zwrotowi i pozostają do
dyspozycji Organizatora.
6. Jury wyłoni laureatów według czterech kategorii wiekowych:
kat. I: młodsze klasy szkoły podstawowej,
kat II: starsze klasy szkoły podstawowej
kat. III: szkoły średnie
kat. IV: dorośli
7. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Centrum Kultury w Bolesławiu
oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury - bolesławskim
Dworze ul. Główna 55, w piątek 17 maja 2019 roku o godz.17.00
Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
10. We wszelkich spornych sprawach rozstrzyga Organizator.
11. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania konkursowego oraz ewentualną publikację wierszy.
Czekamy na poezję niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
Prace prosimy przesyłać do 7 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Centrum Kultury w Bolesławiu
ul. Głowna 55
32-329 Bolesław
z dopiskiem: XLI Wiosna Poetycka
Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem telefonu (32) 6424 073

Dyrektor Centrum Kultury
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
/-/ Barbara Rzońca

