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III KONKURS MŁODYCH POETÓW
REGULAMIN KONKURSU
I.

Cele konkursu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.

Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich.
Konfrontacja dotychczasowych dokonań twórców – amatorów.
Uwrażliwienie na słowo poetyckie.
Integracja środowiska literackiego powiatu mińskiego.
Umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego młodych twórców.
Edukacja kulturalna młodzieży.
Upowszechnienie piękna języka polskiego.
Kształtowanie postaw społecznikowskich wśród młodych.
Organizator i czas trwania konkursu:

1. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Niezależna Inicjatywa

2.
3.
III.

Kulturalna” z siedzibą przy ul. Siennickiej 9/37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Ścieżki
Nieskończoności” z siedzibą przy ul. Kopernika 3/32, 05-300 Mińsk
Mazowiecki.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 października i trwa do 14 listopada
2008 r.
Konkurs obejmuje obszar powiatu mińskiego.
Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej i akademickiej,
mieszkającej na terenie powiatu. W Konkursie nie mogą brać udziału
Organizatorzy ani członkowie Jury.
2. W Konkursie mogą brać udział wszyscy, dla których poezja jest
sposobem na wyrażanie siebie, emocji i własnej wrażliwości.
3. Nadesłane
prace
muszą
być
pracami
własnymi,
wcześniej
nienagradzanymi i niepublikowanymi.
4. Nadesłane prace muszą być utworami poetyckimi (wiersze, teksty
piosenek i inne formy liryczne).
5. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik
Konkursu.
6. Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatorów i nie będą
oddawane.
IV.

Zasady Konkursu

1. Każdy uczestnik musi przesłać od trzech do pięciu prac (utworów).
2. Prace muszą być polskojęzyczne, nie dopuszcza się prac zespołowych.
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3. Prace Konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia,
adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail) i opatrzyć krótką notką
biograficzną. Tematyka utworów jest dowolna.
4. Prace należy zgłaszać na konkurs do 14 listopada 2008 r. na adres:
ul. Siennicka 9/37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
lub na adres e-mail: nik@nik.minskmaz.com.pl
5. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury, o którego składzie
zadecydują Organizatorzy.
6. Jury przyzna nagrody dla trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach
wiekowych:
a – szkoły podstawowe i gimnazjalne,
b – szkoły ponadgimnazjalne i młodzież akademicka.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja
wyróżnionych utworów nastąpi w grudniu podczas Finału Konkursu w
Mińsku Mazowieckim, o szczegółach uczestnicy zostaną poinformowani
telefonicznie minimum na tydzień wcześniej.
8. Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz
publikacja wybranych przez Organizatorów prac w mediach lokalnych i
ogólnopolskim biuletynie „Ścieżki Nieskończoności”
V.

Postanowienia końcowe
1. Wytypowane przez Jury prace konkursowe mogą być opublikowane w
mediach, na stronach internetowych Organizatorów, w jednokrotnej
zwartej publikacji pokonkursowej oraz w materiałach Organizatorów,
fundatorów nagród i patronów medialnych bez honorarium tylko w
ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z
późniejszymi zmianami)
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów
publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w
niniejszym Regulaminie.
4. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury, działające w
imieniu Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
ostatecznej interpretacji regulaminu.
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