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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

PT. „ODCIENIE MIŁOŚCI” 
 

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE. 

 

1.1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Bieruniu, Tyska 

Strona Poezji.pl 
1.2. Cele konkursu: 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, 

 kształtowanie twórczych postaw, 

 umiejętność wyrażania myśli i uczuć, 

 zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności. 

1.3. W konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 15 rok życia i nie publikowały dotąd 

samodzielnej książki poetyckiej. 

 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC. 
 

2.1. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:  

 utwór poetycki, 

 opowiadanie. 
2.2. Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych 

konkursach. 

2.3. Każdy z autorów może przysłać maksymalnie dwa utwory do jednej, wybranej przez 

siebie, kategorii. Każdy utwór powinien być opatrzony w godło autora (pseudonim). 

2.4. Opowiadania powinny zawierać maksymalnie 3 strony znormalizowanego maszynopisu 

tj. 30 wierszy, ok. 60 znaków w wierszu, czcionka Times New Roman - 12 pkt. 

(marginesy: 3,5 cm lewy pozostałe po 2,5 cm). 

2.5. Utwory należy przedstawić w języku polskim. 

2.6. Prace można składać osobiście lub nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna 

nr 1, ul. Chemików 45, 43-150 Bieruń. 

2.7. W kopercie z dopiskiem ‘Konkurs Literacki „ODCIENIE MIŁOŚCI”’, należy umieścić: 

a. utwory opatrzone godłem, 

b. drugą kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która powinna zawierać 

informacje z następującymi danymi osobowymi autora: imię, nazwisko, wiek, 

adres zamieszkania, telefon, krótka notka biograficzna. 

2.8. Istnieje możliwość nadesłania prac w formie elektronicznej na adres mailowy: 

konkurs@tyskastronapoezji.pl. W tym przypadku należy w osobnych dokumentach 

(dopuszczane rozszerzenia: .txt, .doc, .odf, .pdf) zamieścić przesyłane na konkurs prace 

oraz informację z następującymi danymi osobowymi autora: imię, nazwisko, wiek, 

adres zamieszkania, telefon, krótka notka biograficzna. Pożądany temat maila: 

„Odcienie miłości”.  

2.9. Nie przestrzeganie zasad regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu utworów 

przez jednego autora, który podpisuje się różnymi godłami, dyskwalifikuje go z udziału 

w konkursie. 

2.10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów. 

2.11. Nie przewiduje się autoryzacji prac przed ich publikacją. 

2.12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do utworów. 
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III. TERMINARZ. 

 

3.1. Termin nadsyłania prac: 7 kwiecień 2013 r. 

3.2. Ogłoszenie wyników konkursu: 21 kwiecień 2013 r. 

3.3. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 

3.4. Wyniki konkursu zastaną zamieszczone na stronach internetowych: 

www.bok.bierun.pl, www.tyskastronapoezji.pl, oraz w lokalnej prasie. 

 

IV. NAGRODY. 

 

4.1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za I miejsce i wyróżnienia w obu 

kategoriach. 

4.2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

 

V. WYKORZYSTANIE PRAC. 

 

5.1. Organizatorzy zyskują prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnio-

nych utworów w prasie, audycjach radiowych, wydawnictwach okolicznościowych, 

umieszczenia na stronach internetowych, oraz do akcji promocyjnych. 

 

VI. KONTAKT DO OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH. 

 

6.1. Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 - Tel. (32) 216 47 24 

6.2. Administrator Tyskiej Strony Poezji  
(Krzysztof Kazberuk) - morfeusz@tyskastronapoezji.pl 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

7.1. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie utworów jest jednoznaczne 

z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu. 

7.2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące w nim, 

zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby 

konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., (tekst 

jednolity Dz. U. z 2002 r. 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 


