REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

„Strofy o Błażowej”

1. Cel konkursu
a) rozbudzenie zainteresowań literackich wśród mieszkańców gminy Błażowa,
b) inspirowanie twórczości poetyckiej,
c) uświetnienie II Dni Błażowej,
d) promocja czytelnictwa i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej,
e) publikacja najciekawszych prac w „Kurierze Błażowskim”, na stronach
internetowych biblioteki i burmistrza Błażowej.
2. Organizator:
a) Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój,
b) Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie,
c) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej.
Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatorów: Danuta Heller,
mgbpblazowa@vp.pl, tel. 781 387 146
3. Wymogi konkursu:
a) warunkiem uczestnictwa jest osobiste dostarczenie lub nadesłanie najpóźniej
do dnia 31 maja 2016 r. (decyduje data dostarczenia) do godz. 16.00 na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,
ul. 3 Maja 24, 36-030 Błażowa - jednego lub dwóch utworów poetyckich
dowolnej długości (maszynopis lub wydruk komputerowy), które nie były
dotychczas publikowane ani nagradzane w żadnym konkursie (z dopiskiem
Konkurs poetycki).
Tematyka utworów: inspiracje Błażową i okolicą, jej historią lub
teraźniejszością. Konkurs adresowany jest do dorosłych i młodzieży szkolnej.
b) Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem, narysowanym znakiem
itp.). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę, która powinna
zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość zamieszkania, telefon
oraz adres e-mail.
c) Za utwór poetycki organizator uznawać będzie takie dzieło artystyczne, które
wypełnia definicję utworu poetyckiego
[zobacz:] Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa,
Aleksandra Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich, pod redakcją
Janusza Sławińskiego, Wrocław 1998, s. 613-614.
d) Ostateczna interpretacja, czy dany utwór spełnia wymogi definicji
słownikowej, należy do organizatora.
e) Nadesłane utwory poetyckie oceniać będzie specjalnie powołane jury
konkursu.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w czasie II Dni Błażowej w
dniach 17-19 czerwca 2016 r.
f) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych autora tylko i wyłącznie w celu

przeprowadzenia konkursu, jak również wyrażeniem zgody na późniejszą
publikację nagrodzonych utworów w „Kurierze Błażowskim i na stronach
biblioteki i burmistrza Błażowej.
g) Organizator przewiduje trzy nagrody i wyróżnienia. Za wiersz najlepiej
promujący Błażowę przyznana zostanie Nagroda Burmistrza Błażowej. Dla
młodzieży przewidziane są nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe:
a) W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy
do organizatora.

