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Regulamin Konkursu Poetyckiego 

pt.: „Przyjaźń pisana wierszem” 
 

 

§ 1 

 Przepisy ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu Poetyckiego pt.: „Przyjaźń pisana wierszem” zwanego dalej Konkursem 

jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich Bałówkach 14,                 

13-306 Kurzętnik. 

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba zamieszkująca teren funkcjonowania LGD 

Ziemia Lubawska w wieku od 15 do 50 roku życia. 

3. Celem konkursu jest zachęta lokalnej społeczności do wyrażania uczuć i myśli za pomocą słowa 

pisanego, kształtowanie ich wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz poezję, rozwój wśród 

uczestników kreatywności poetyckiej, doskonalenie ich umiejętności poetyckich oraz 

recytatorskich, a także przełamanie strachu przed publicznymi występami.  

4. Konkurs zakłada stworzenie przez uczestników autorskiego wiersza o tematyce przyjaźni oraz jego 

prezentację podczas wieczorku poetyckiego, który będzie jednocześnie zwieńczeniem konkursu 

wyłaniającym zwycięzców.  

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.lgdziemialubawska.pl 

należącej do Organizatora. 

6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

www.lgdziemialubawska.pl  

7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: jcabaj@lgdziemialubawska.pl lub bezpośrednio do 

pracownika biura LGD zajmującego się projektem – Pani Joanny Cabaj w siedzibie Stowarzyszenia 

lub telefonicznie pod numerem 514-154-474.  

8. Nabór wierszy rozpoczyna się 16  września  2019 roku i trwa do  14 października 2019  roku 

włącznie. Wieczorek poetycki odbędzie się maksymalnie 14 dni od dnia zakończenia naboru 

wierszy. 

9. Prace należy przesłać korespondencyjnie lub dostarczyć osobiście na adres siedziby biura               

w godzinach pracy biura od 7:30 do 15:30. 

10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

§ 2  

Przepisy dotyczące prac 

 

1. Każdy uczestnik powinien przygotować autorski wiersz o tematyce przyjaźni.  

2. Wiersze nie powinny być krótsze niż trzy 5-wersowe strofy oraz nie dłuższe niż pięć                               

5-wersowych strof. 

3. Nie zezwala się wykorzystywania prac innych autorów oraz prac wykorzystywanych                              

i nagradzanych w innych konkursach. 
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4. Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska należy dostarczyć 2 rodzaje spisanego 

wiersza:  

 Wiersz spisany odręcznie na czystej kartce A4, 

 Wiersz spisany elektronicznie, czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów. 

5. Prace powinny być podpisane pod wierszem imieniem i nazwiskiem autora, w prawym dolnym 

rogu kartki. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości, 

niezgodnych z tematem oraz innymi zapisami regulaminu. 

7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie. 

§ 3 

Zgłoszenie udziału w konkursie 

 

1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na 

stronie internetowej www.lgdziemialubawska.pl w formie załącznika i dostarczyć go wraz z pracą                  

do Biura LGD ZL. 

2. Administratorem danych podanych w karcie zgłoszeniowej jest wyłącznie Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Ziemia Lubawska, Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik. 

3. Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Krajnik, e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl,  

tel. 514-154-474 

4.  Zgłoszenia zostaną przyjęte od 16.09.2019 r. do 14.10.2019 r.- decydować będzie data dostarczenia 

zgłoszeń do siedziby biura. 

5. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika,                                    

w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem czy 

uniemożliwiające wręczenie nagrody.  

§ 4 

Jury i sposób oceny 

 

1. Ocena wierszy odbywać się będzie w dwóch etapach. 

2. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury). 

3. Wszelkie wiersze dostarczone w ramach Konkursu podlegać będą ocenie Jury. 

4. W skład Jury wchodzić będą: członek Zarządu Stowarzyszenia LGD ZL, pracownik Miejskiego 

lub Gminnego Ośrodka Kultury, osoba specjalizująca się w niniejszej dziedzinie sztuki. 

5. Prace planowo oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: 

 15 – 25 lat, 

 26 – 36 lat, 

 37 – 50 lat. 

6. W przypadku zgłoszenia małej ilości prac w danej kategorii, przedział wiekowy ulegnie zmianie 

lub ocena nastąpi bez podziału na kategorie.  

7. Jury w I etapie dokonuje wstępnej oceny (po zakończeniu okresu trwania naboru prac 

zgłoszeniowych) we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę min.: 
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 zgodność pracy z tematem, 

 forma wypowiedzi, 

 poprawność ortograficzna, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

8. Zadaniem Jury w I etapie oceny jest: 

 kwalifikacja do oceny dostarczonych prac, 

 ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków Komisji punków stanowiących 

kolejne liczy całkowite od 1 do 5 dla każdego zakwalifikowanego do oceny wiersza, 

gdzie 5 oznacza wiersz najwyżej oceniony. 

9. II etap oceny odbędzie się podczas wieczorku poetyckiego przeprowadzonego maksymalnie 14 

dni po zakończeniu naboru prac.  

10. W tym etapie Jury pod uwagę brało będzie następujące kategorie:  

 opanowanie tekstu, 

 odpowiednie frazowanie,  

 dykcję,  

 pozagłosowe środki ekspresji (mimika, zasadna gestykulacja itp.) 

 interpretację utworu.  

11. Zadaniem Jury w II etapie oceny jest: 

 Ocena występu poprzez przyznanie przez każdego z członków Komisji punków 

stanowiących kolejne liczy całkowite od 1 do 5 dla każdego zakwalifikowanego do 

oceny uczestnika, gdzie 5 oznacza osobę najwyżej ocenioną. 

 Wyłonienie 3 laureatów konkursu w każdej kategorii.  

 

§ 5 

Nagrody 

 

1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. 

2. Nagrody zostaną przyznane dla 3 najlepszych prac. 

3. Przekazane zostanie także 1 wyróżnienie.  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku 

Uczestników i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji                        

w Internecie. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu organizacji wieczorku poetyckiego. 

6. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa 

 za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa 

 za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa 

 wyróżnienie – upominki 
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§ 6 

Wykorzystywanie prac 

 

Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych wierszy. 

2. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi  licencji w zakresie utrwalania, 

zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci 

komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, 

wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej 

licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

  


