REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
45. JESIEŃ POETYCKA
I. Organizator Turnieju Jednego Wiersza:
w Bolesławiu.

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej

II. Cel Konkursu:
Konkurs ma na celu zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do refleksji nad sobą
i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do śmiałych wyznań oraz nadania
im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności ujmowania tego, co najważniejsze
w krótkiej, czytelnej formie, zachęcając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się.
Uświadamia poetom kilku pokoleń możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów
artystycznych.
III. Terminy i zasady udziału w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci i młodzież do lat 16,
- dorośli.
2. Uczestnik zgłasza tylko jeden utwór literacki poprzez przesłanie go do Centrum Kultury
w formie wydruku komputerowego, w dwóch egzemplarzach, na adres: ul Główna 55, 32 – 329
Bolesław lub mailowo na adres e – mail: ck@gminaboleslaw.pl .
3. Utwór własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach
oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani w publikacjach książkowych ani na stronach
internetowych, można przesyłać w terminie do dnia 15.10.2022r.
4. Utwór należy opatrzyć godłem. Rozwiązanie godła dołączamy w odrębnej kopercie lub
w odrębnym pliku, w którym należy podać: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu i adres e-mail
oraz kategorię wiekową (napisaną wraz z godłem również na zewnątrz koperty).
5. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.
6. Rozstrzygnięcie Turnieju w ramach 45. Bolesławskiej Jesieni Poetyckiej odbędzie się
dnia 21.10.2022r., o godzinie 17.00 w siedzibie Centrum Kultury, w bolesławskim dworze.
7. Zgłoszenie utworu do Konkursu jest jednoznaczne z przeniesieniem na Organizatora praw
autorskich, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia utworu na nośnik elektroniczny
oraz prawa do publikacji w Internecie z zachowaniem autorstwa. Zgłoszenie utworu do Konkursu
jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją Regulaminu Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego 45. Jesieni Poetyckiej w Bolesławiu.
8. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 6424 073.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją zasad, regulaminu oraz klauzulą RODO
zawartą w karcie zgłoszenia.
Zapraszamy do udziału!

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

