
Regulamin Konkursu Poetyckiego 

„Wiosna, ach to Ty! ” 
I. ORGANIZATORZY: 

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 

II. PODZIAŁ NA KATEGORIE: 

Kat. I- Uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VI. 

Kat. II- Uczniowie szkół gimnazjalnych. 

Kat. III- Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Zgłaszać można do 2 autorskich utworów w tematyce wiosennej. 

IV. ZASADY KONKURSU: 

1) „Powiatowy Konkurs Poetycki ,,Wiosna, ach to Ty! ‘’ jest konkursem, skierowanym do miłośników poezji 

polskiej - mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. 

2) Każdy uczestnik turnieju zgłasza swój udział na karcie zgłoszenia, podając tytuły jednego, bądź dwóch 

autorskich utworów poetyckich napisanych w języku polskim w temacie wiosennym, o dowolnej formie, 

który zostanie przekazany jury w celu weryfikacji podczas obrad po zakończeniu terminu składania zgłoszeń 

konkursowych. 

3) Kartę zgłoszeniową oraz prace autorskie uczestnik konkursu, może dostarczyć na dwa sposoby: 

 do siedziby głównego organizatora konkursu – Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, ul. 

Drzewiarza 2 , 84-241 Gościcino. Prace w formie papierowego wydruku, powinny być włożone wraz z 

czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową do koperty opisanej imieniem i nazwiskiem autora, w 

nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00. 

  przesłane pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@bckgw.pl skan wypełnionej karty 

zgłoszeniowej i prace autorskie w pliku MS Word lub PDF w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 

2017 r. do godz. 14.00. 

4) Oceny wierszy poetyckich dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

5) Wszyscy nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury. 

6) Dnia 12.05.2017r. w Bibliotece, ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo nastąpi ogłoszenie wyników  z wręczeniem  

zwycięzcom nagród , wyróżnień i dyplomów oraz  odbędzie się recytacja wierszy nagrodzonych przez 

autorów. 

7) Organizatorzy przewidują po 3 nagrody główne w każdej kategorii tematycznej i wiekowej. 

8) Sponsorem nagród jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

9) Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, żadne odwołania nie zostaną 

uwzględnione. 

10) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

11) Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w 

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania 

ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń w ramach działań BCK. 

12) Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. r 133 poz.833 z póz. zm.  

13) Wszelkich informacji udzielają:  

Dorota Wicka - tel. 58 736 47 85, 516 378 705 

Aleksandra Lewandowska - tel. 58 736 47 85,  


