
 

 

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „ Życie w Covidzie” 

I. Organizator: 
    Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ul. Drzewiarza 8, 84-241 Gościcino  

    kontakt: 58 736-47-85, 58 736- 47-76, e-mail: centrumkultury@bckgw.pl   www.bckgw.pl  

    oraz Patronat Wójta Gminy Wejherowo 

 

II. Cele Konkursu: 
1. Popularyzacja twórczości literackiej i rozwijanie wyobraźni twórczej  

2. Kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności.  

3. Poszukiwanie nowych talentów i budzenie wrażliwości poetyckiej  

 

III. Tematyka konkursu: 

      Tematem konkurs jest poetyckie wyrażenie w formie wiersza dzisiejszej sytuacji na świecie w związku 

       z epidemią Covid -19 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych bez ograniczeń wiekowych. 

2. Kategorie wiekowe a) do 14 lat b) od 15 lat   

3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jeden wiersz napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowany 

    i nie nagradzany.  

4. Prace kopiowane z książek, czasopism oraz intranetu nie będą brane pod uwagę. 

 

V. Zasady konkursu: 

1. Termin składania zgłoszeń konkursowych: do dnia 30 listopada !  

2. Forma wiersza dowolna. 

3. Treść wiersza powinna być zgodna z tematem konkursu. 

4. Wiesz powinien być napisany komputerowo, dowolnym stylem (preferowana czcionka 12). 

5. Wiersz nie może zawierać treści obrażających osoby trzecie. 

6. Tekst wiersza w formie drukowanej powinien mieścić się na 1 stronie formatu A4  

7. Wiersz należy wysyłać  na adres mailowy: centrumkultury@bckgw.pl z wypełnioną kartą zgłoszenia  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu wierszy niezgodnych z tematyką konkursu. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac 

    w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym nakładzie, używania ich 

    w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań 

    promocyjnych Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

10. Organizator nie zwraca przesłanych wierszy.  

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.  

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1. Ogłoszenie zwycięzców do dnia 15.12.2020 r. poprzez portale społecznościowe Organizatora. 
2. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przyzna nagrody 

    za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.  

Kryteria oceny: 

 Zgodność z tematem  

 Dobór środków artystycznego wyrazu oraz oryginalność 

 Wartości literackich 

3. Nagrody  w formie kart prezentowych do sklepów Empik: 

 I miejsce 300,00 zł  

 II miejsce 200,00 zł  

 III miejsce 100,00 zł  

 Wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych 

4. Uczestnicy konkursu  zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o nagrodzie lub wyróżnieniu. 

5. Wszystkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego przesunięcia z przyczyn od niego niezależnych 

    lub małej ilości zgłoszeń. 

 

VII. Kontakt do Organizatora:  
 

- Joanna Kierska – Specjalista ds. Animacji Kultury i Imprez 
    tel. 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042,  e-mail: j.kierska@bckgw.pl 

- Dorota Wicka – Specjalista ds. organizacji imprez/ bibliotekarz 

    tel. 58 736 47 76, tel. kom. 516 378 705,  e-mail: d.wicka@bckgw.pl 

 


