
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO 
 „KRAINA WIERSZEM MALOWANA” 

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „PROMOCJA CZYTELNICTWA 2022” REALIZOWANEGO ZE
ŚRODKÓW MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO

CZĘŚĆ SKŁADOWA ZADANIA 
„MAŁE I DUŻE PODRÓŻE PO LITERATURZE”

§ 1
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:

 inspirowanie do aktywności twórczej, 
 zwiększenie zainteresowania mieszkańców Gminy lokalnym pięknem przyrody,
 popularyzacja twórczości literackiej,
 rozwijanie wyobraźni twórczej, pogłębianie i zdobywanie wiedzy na drodze poszukiwań, 
 kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności.

§ 2
Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Wyrzysku, 
ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk.

2. Konkurs skierowany jest do całej społeczności Gminy Wyrzysk.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na 3 grupy wiekowe:

- Grupa I – uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej
- Grupa II – uczniowie szkół ponadpodstawowych
- Grupa III – dorośli

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Oceny przesłanych wierszy dokona Jury powołane przez Organizatora, według ogólnie 

przyjętych kryteriów przedstawionych w § 6 pkt.3. 
6. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu.
8. Autorzy udzielają zgody Organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystanie 

przesłanego wiersza w różnych publikacjach, w mediach.
9. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody od Organizatora, które zakupione zostaną ze środków z

dotacji MKiDN w ramach programu „Promocji Czytelnictwa 2022”.
10. Rozdanie nagród nastąpi podczas wydarzenia „Poczytaj mi MAMO, poczytaj mi TATO.”, 

które odbędzie się dnia 18.09.2022r. na wyrzyskich Bulwarach. O przyznaniu nagród 
Organizator poinformuje Laureatów telefonicznie.

 § 3
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
2. Adres Organizatora:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
89-300 Wyrzysk tel. 67 286 27 53

3. Informacje na temat Konkursu:
 tel. 67 286 26 64

           e-mail: biblioteka.wyrzysk@mgokwyrzysk.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

                                                                      § 4
Tematyka
„KRAINA WIERSZEM MALOWANA”– temat Konkursu w żaden sposób nie ogranicza twórczej 
wyobraźni uczestników, jednak wiersz musi dotyczyć lokalnego krajobrazu. Każdy wiersz napisany na
powyższy temat musi mieć swój tytuł zgodny z jego treścią.



§ 5
Warunki Konkursu

1. Temat konkursu: „KRAINA WIERSZEM MALOWANA”.
2. Każdy autor może zgłosić jeden wiersz, napisany komputerowo dowolnym stylem.
3. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie 

nagradzane,  będące w pełni oryginalnym, nie stanowiącym plagiatu ani przeróbki lub 
opracowania cudzego utworu, ani w żaden inny sposób nie naruszającego autorskich praw 
osobistych, ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich, dziełem autora.

4. Do konkursu zostaną dopuszczone wiersze, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do 
tematu konkursu.

5. Wiersz nie może zawierać treści obrażających osoby trzecie.
6. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę stanowiącą Załącznik nr 1 

niniejszego regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.mgokwyrzysk.pl
* PRACE BEZ METRYCZKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

7. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych wizerunkowych, w celu budowania pozytywnego wizerunku 
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
Konkursową.

11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wyrzysku www.mgokwyrzysk.pl

12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
13. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez 

uczestników Konkursu.
15. Wiersze na konkurs należy dostarczyć osobiście lub nadesłać listem na adres Organizatora: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk z dopiskiem „Kraina 
wierszem malowana”.

 

§ 6
Ocena prac konkursowych

1. Wybór najciekawszego i najbardziej oryginalnego wiersza zostanie dokonany przez Jury 
powołane przez Organizatora.

2. Jury z nadesłanych prac wybierze 3 laureatów w 3 kategoriach.
3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem Konkursu
- wartości artystyczne i oryginalność
- stylistyka
- poprawność ortograficzna i leksykalna

4. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora. 
5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

http://www.mgokwyrzysk.pl/


§ 7
Terminarz

1. Konkurs trwa od 23.05.2022r. do 09.09.2022r.
2. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Organizator powołuje Jury Konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy.

Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do Konkursu,
- wyłonieniu zwycięzców oraz przyznaniu nagród.

4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 14.09.2022r. 
5. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora do dnia 

16.09.2022r. 
7. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas eventu „Poczytaj mi MAMO, poczytaj mi 

TATO” dnia 18.09.2022r. na Bulwarach wyrzyskich.

Kontakt:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 15
89-300 Wyrzysk
tel. 67 286 27 53 lub 67 286 26 64 (Biblioteka w Wyrzysku)

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

– państwowego funduszu celowego”


