REGULAMIN
XIX EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO
Kieleckie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie poetyckim.
Niech Wasze widzenie rzeczywistości, nastroje i stany psychiczne, potrzeba wyrażania
siebie, mocno rozbudzona wyobraźnia, marzenia, refleksje moralne i filozoficzne znajdą
odbicie w twórczości poetyckiej.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestniczenia w „XIX Edycji Konkursu
2. Organizatorem Konkursu jest Kieleckie Centrum Kultury.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Każdy uczestnik
konkursu wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie
potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
4. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja
należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
§ 2.
Termin i tryb nadsyłania prac konkursowych
1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w pięciu
egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu w terminie do dnia 20 września 2019r .
Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana w formie papierowej lub na
stronie internetowej.
2. Prace konkursowe w kopercie z dopiskiem – „Konkurs Poetycki” należy przesyłać pocztą
tradycyjną na adres 25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b. Uwaga! Prace nadesłane drogą
elektroniczną nie będą uwzględniane w konkursie.
3. Termin uznaje się za zachowany jeżeli nadanie przesyłki nastąpi przed jego upływem w polskiej
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.). Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne
z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.
4. Nazwisko, dokładny adres i numer telefonu uczestnika konkursu należy umieścić w osobnej
zaklejonej kopercie.
5. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
6. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
7. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (tzn. pseudonimem wyrażonym w postaci znaków
graficznych, wyrazów czy liter).

8. Do prac konkursowych należy osobno dołączyć kopertę, w której umieszczone zostaną dane
osobowe uczestnika Konkursu i następnie kopertę tę oznaczyć tym samym godłem, którym
oznaczona był nadesłany wiersz konkursowy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do druku. Za opublikowanie prac konkursowych autorom nie
będzie przysługiwały dodatkowe honoraria.
§ 3.
Zawiadomienie i ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w październiku 2019 r.
2. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymują niezwłocznie telefoniczne i pisemne zawiadomienie o
przyznaniu nagrody.
3. Decyzja w sprawie przyznania nagrody ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej
odwołanie.
4. Spośród autorów nadesłanych prac Organizator wyłoni „Szczęśliwą Siódemkę” finalistów.
4. Każdy finalista konkursu otrzyma nagrodę finansową wysokości 300 zł.
5. Podczas Gali Finałowej nastąpi prezentacja prac konkursowych finalistów i wyłonienie spośród
nich I, II i III miejsca.
Nagroda I miejsca 1500 zł
Nagroda II miejsca 1000 zł
Nagroda III miejsca 500 zł
6. Komisja zastrzega sobie prawo do możliwości innego rozdysponowania puli 3000 zł w obrębie
nagród głównych, przy czym wysokość nagrody I, tj. 1500 zł, nie może ulec zmianie.
7. Do odbioru nagród uprawniony jest tylko i wyłącznie finalista, który osobiście stawi się na Galę
Finałową.
7. Niestawienie się finalisty na Gali Finałowej automatycznie, bez względu na okoliczności i
powód, będzie skutkowało eliminacją z grona finalistów i nieotrzymaniem gwarantowanej
nagrody finansowej, o której mowa w punkcie 4 §3). Wymóg ten będzie bezwzględnie
egzekwowany przez Organizatorów.
§ 4.
Dane osobowe
1. Dane osobowe autorów prac będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).
2. Administratorem danych osobowych jest Kieleckie Centrum Kultury (25-334 Kielce, Plac
Moniuszki 2B).
3. Dane osobowe autorów prac będą przetwarzane w celu przeprowadzenia XIX Konkursu
Poetyckiego.

