
REGULAMIN 
KONKURSU JEDNEGO WIERSZA

PT. „ZIEMIA LUBLINIECKA”

 1. Organizatorami konkursu są: Wydawnictwo św. Macieja Apo-
stoła w Lublińcu oraz Gminne Centrum Kultury i Informacji      
w Kochanowicach.
2. Impreza  odbędzie się  w  dniu 12 grudnia 2014 r. w  siedzibie  
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, ul. 
Lubliniecka 5.  Godzina rozpoczęcia: 18,00.
3. Konkurs poetycki jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla 
wszystkich miłośników poezji zamieszkałych na terenie Ziemi Lu-
blinieckiej.
4. Konkurs rozgrywany będzie w kategoriach:
- szkoła podstawowa (klasy IV-VI)
- gimnazjum
- szkoła ponadgimnazjalna
- dorośli
5. Uczniowie szkoły podstawowej przybywają na konkurs pod 
opieką dorosłego opiekuna (nauczyciela, wychowawcy, rodzica 
lub pełnoletniego członka rodziny).
6. Każdy autor może zgłosić tylko 1 utwór poetycki, który stano-
wi  oryginalne dzieło jego pracy twórczej. Tematyka utworów po-
winna dotyczyć Ziemi Lublinieckiej, zachwalać zarówno piękno 
naszej ziemi jak i promować miejsca i ludzi zawiązanych z Ziemią 
Lubliniecką.  
7. Zadaniem uczestników konkursu będzie osobiste zaprezento-
wanie przed zgromadzoną publicznością i jurorami utworu po-
etyckiego, bezwzględnie własnego autorstwa. W uzasadnionych  
przypadkach organizator może wyrazić zgodę, aby autora  pod-
czas prezentacji zastąpiła inna osoba.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszo-
nego utworu, jeżeli zawiera on wyrażenia lub treść wulgarną, nie-
obyczajną albo godzi w powszechnie aprobowane wartości.
9. Zgłoszenia utworu można dokonać osobiście lub listownie, 
składając lub nadsyłając maszynopis /wydruk komputerowy na



adres: Gminne Centrum Kultury i Informacji, ul. Lubliniecka 5, 
42-713 Kochanowice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Jednego 
Wiersza”; lub jako wiadomość  poczty elektronicznej przesłaną na 
adres Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: wydawnictwomacieja@
gmail.com do dnia 10 grudnia 2014 r. Ostateczne zamknięcie listy 
uczestników nastąpi w dniu imprezy, godzinę przed rozpoczęciem 
konkursu. 
10. Każdy autor, który nie zgłosił wcześniej wiersza na konkurs, 
może zrobić to najpóźniej godzinę przez rozpoczęciem konkursu, 
lecz powinien wtedy zgłosić się z 2 egzemplarzami wiersza (jeden 
dla jury, jeden do własnej prezentacji).
11. Autor wiersza podaje pod nim: imię i nazwisko, miejscowość, 
wiek, klasa, nazwę szkoły.
12. Wyboru najlepszych wierszy i podziału nagród dokona Jury 
konkursowe powołane przez Organizatorów, pod przewodnictwem 
literata Edwarda Przebieracza.
13. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziano dyplomy, 
nagrody książkowe oraz publikację wierszy na stronie internetowej 
Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wydawnictwomacieja.
blogspot.com, na Facebooku/Wydawnictwośw.MaciejaApostoła, 
na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Informacji 
w Kochanowicach, na blogu literackim: przebieracz.bloog.pl, 
a także w Gazecie Samorządowej Gminy Kochanowice „Wieści 
Gminne” i w numerze kwietniowym 2015 Magazynu Społeczno-
Kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”. Autor najlepszego 
wiersza, bez względu na kategorię wiekową, otrzyma Nagrodę 
Główną ufundowaną przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła                                
w wysokości 200 zł. 
14. Patronat medialny nad konkursem: Magazyn Społeczno-
Kulturalny „Ziemia Lubliniecka” oraz „Dziennik Zachodni”.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków 
regulaminu oraz wyrażeniem zgodny na wykorzystanie wizerunku 
i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami Ustawy   
o ochronie danych osobowych z dn. 29 VIII 1997 r.
16. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. 
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są 
telefonicznie pod  nr  tel.  882-197-725 w godz. 8,00 do 18,00.

Organizatorzy


