
Regulamin Otwartego Konkursu Poetyckiego „Każdy wiersze pisać może” organizowanego przez
Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach

ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach

PATRONAT HONOROWY: Wójt Gminy Białe Błota pan Dariusz Fundator

CELE KONKURSU:
– budzenie wrażliwości poetyckiej,
– doskonalenie umiejętności językowych,
– rozwijanie uzdolnień literackich,
– poszukiwanie nowych talentów,
– zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych twórczością poetycką,
– stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.

TEMATYKA KONKURSU: tematyka utworów poetyckich jest dowolna.

ADRESACI KONKURSU: konkurs ma charakter otwarty, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

FORMA WIERSZA: 
– dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 
– treść dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 
– zakaz używania wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
– uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 utwory,
– wiersz powinien być napisany samodzielnie, nie może być nigdzie do tej pory publikowany i 

nagradzany, 
– prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę,
– praca powinna być dostarczona do biura Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, ul. Czysta 

1A w formie wydruku papierowego lub przesłana w formie elektronicznej na adres: 
konkursy@kultura.bialeblota.pl,

– prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora oraz jego telefon 
kontaktowy i adres mailowy, a w przypadku dzieci – telefon i adres rodzica lub opiekuna.
 

KRYTERIA OCENY PRACY: prace będą oceniane - z uwzględnieniem wieku twórcy - pod względem:
- oryginalności,
- walorów literackich,
- poprawności języka i ortograficznej,
- kompozycji,
- adekwatności wyrazu artystycznego do tekstu,
- wartości artystycznej,
- inwencji,
- doboru środków artystycznego wyrazu oraz wartości literackich.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 
1 – autor w wieku do 13 lat
2 – autor w wieku od 14 do 18 lat
3 – autor w wieku powyżej 18 lat.
Komisja konkursowa wyróżni trzy najlepsze utwory w każdej z kategorii wiekowych. W gestii jury pozostaje 
decyzja odnośnie gradacji zwycięzców i przyznanie I, II i III miejsca, bądź pozostanie jedynie przy 
wyróżnieniach.
Przewiduje się możliwość przyznania jednej nagrody grand prix. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: konkurs jest jednoetapowy, prace należy składać do 15.03.2021. Werdykt jury 
zostanie ogłoszony 21.03.2021 w Międzynarodowy Dzień Poezji na facebook’u Gminnego Centrum Kultury 
w Białych Błotach oraz na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i oświadczeniem, że 
prace zgłoszone na konkurs są pracami autorskimi.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na 
organizatorów prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem, do przenoszenia na nośniki elektroniczne, do 
publikacji w Internecie i publikacji na wystawach.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że wykorzystane do pracy materiały nie 



naruszają praw autorskich.
4. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników w
akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem oraz z kulturalną 
działalnością Gminnego Centrum Kultury.  
5. Wszyscy uczestnicy konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich – ich rodzice, wyrażają zgodę 
na rozpowszechnianie wizerunku i zgłoszonych prac do celów promocji konkursu.
6. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Białych 
Błotach oraz na profilu Facebook Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.


