
 
Konkurs Poezji Twórczości Własnej 

„Kropla mej duszy - odcienie miłości” 
Suszec 2020 

 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, 43 – 267 Suszec, ul. Ogrodowa 22, tel. 32 212 44 91, 
e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl. 
 
Termin nadsyłania prac: do 14 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu). 
 
Rozstrzygnięcie konkursu: Podczas koncertu w sali widowiskowej GOK w Suszcu. Dokładne informacje 
zostaną podane w późniejszym terminie. 
 

REGULAMIN 
 
Założenia ogólne: 
Konkurs Poezji Twórczości Własnej „Kropla mej duszy – odcienie miłości” organizowany jest z myślą  
o rozwijaniu twórczości poetyckiej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkujących 
województwo śląskie, a także w celu pobudzenia zamiłowania do poezji jako dziedziny sztuki. Poprzez 
zorganizowanie konkursu pragniemy zachęcić młodych (i nie tylko) do odkrywania siebie oraz postrzegania 
otaczającego ich świata i ludzi w szerszym, bardziej emocjonalnym kontekście 
     
Cele Konkursu: 

 inspirowanie do aktywności twórczej, 

 prezentacja dorobku doświadczonych oraz promocja młodych twórców, 

 rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń, 

 pogłębienie znajomości środków wyrazu, jakimi może poszczycić się nasz język. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs jest otwarty, adresowany do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej oraz 
młodzieży ze szkół średnich, a także do osób dorosłych, zamieszkałych na terenie województwa 
śląskiego. 
 

2. Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2020 roku i trwa do 14 lutego 2020 roku. W tym terminie należy 
dostarczyć prace do Organizatora – decyduje data wpływu. 

 

3. Każdy uczestnik bądź uczestniczka może nadesłać maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane 
utwory poetyckie w formie maszynopisu (nie dopuszczamy prac napisanych ręcznie) o dowolnej 
tematyce, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem na adres: Gminny Ośrodek Kultury  
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec z dopiskiem: konkurs poetycki. 

 
4. Do prac należy dołączyć w pełni wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych i oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych utworów.  
W przypadku osób niepełnoletnich kartę muszą podpisać rodzice/opiekunowie prawni. Zgoda 
rodziców stanowi karta zgłoszeniowa - załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

5. Oprócz nadesłania maszynopisu i karty zgłoszeniowej każda osoba biorąca udział  
w konkursie ma obowiązek przesłać wiersze w edytowalnym pliku tekstowym na adres: 
konkursy@kulturasuszec.pl. 

 
6. Uczestnikom i uczestniczkom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, jak 
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również do ich późniejszego poprawienia. 

7. Uczestnik bądź uczestniczka wysyłając wiersze konkursowe oświadcza, że posiada pełne  
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych wierszy. (Patrz: Ustawa z dnia  
4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631  
z późniejszymi zmianami)). Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez 
uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikację prac zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych  679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

8. Na konkurs mogą zostać nadesłane nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie. Organizator 
zastrzega sobie prawo do sprawdzenia oryginalności utworu pod zarzutem plagiatu. 

 
9. Nadesłane wiersze nie podlegają zwrotowi. 

 
10. Każdy uczestnik bądź uczestniczka konkursu wyraża również zgodę na bezpłatną prezentację swojej 

twórczości (z zaznaczeniem autora/autorki). 
 

11. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

 
12. Do oceny twórczości poetyckiej uczestników Konkursu zostanie powołane przez Organizatora 

wykwalifikowane jury.  Utwory poetyckie będą oceniane wg podziału na kategorie. 
 

13. Podstawą do sformułowania werdyktu jest ocenienie przez każdego członka/członkinię jury 
wszystkich utworów uczestników i uczestniczek konkursu. 

 

14. Decyzja jury jest ostateczna. 
 

15. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: 10 lat – 12 lat, 13 lat – 15 lat, 

16 lat –  dorośli. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy nagrody główne (I, II i III miejsce), 
wszyscy uczestnicy Konkursu Poezji Twórczości Własnej otrzymają dyplomy. 
 

16. Informacje o laureatach Konkursu oraz nagrodzone prace opublikowane będą na stronie 
www.kulturasuszec.pl oraz na łamach miesięcznika Nowiny Suszeckiej Gminy. 
 

17. O wynikach konkursu osoby nagrodzone zostaną powiadomione poprzez e-mail lub telefonicznie, 
wyniki zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Organizatora:  www.kulturasuszec.pl. 
 

18. Uroczyste podsumowanie Konkursu, połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się  
w  Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Termin zostanie podany później. 
 

                                                                                                 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 


