REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO
„KOSZALIŃSKA NIEZAPOMINAJKA” 2020
1. Organizatorem Konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w
Koszalinie oraz Starostwo Powiatowe.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego, od
7 roku życia wzwyż.
3. Konkurs związany jest z Dniem Polskiej Niezapominajki - świętem przyrody obchodzonym
corocznie 15 maja, który na celu ma promowanie walorów natury i przypomina o ochronie
środowiska. Koszaliński konkurs poetycki towarzyszący temu świętu, to okazja by dać wyraz
swoim uczuciom – miłości, pamięci, życzliwości, szacunku dla przyrody i innych osób.
Niezapominajka symbolizuje nie tylko ciepłe uczucia, ale także styl życia – w zgodzie z naturą i
przyrodą, w trosce o otaczający nas świat i ludzi.
4. Konkurs dotyczy tworzenia prac poetyckich – wierszy, fraszek, limeryków, poematów.
5. Organizator oczekuje na prace poetyckie – w ilości nie większej niż trzy utwory od jednej
osoby - poświęcone pozytywnym emocjom, uczuciom do drugiego człowieka, do przyrody,
związane z ideą szacunku i życzliwości do otaczającego nas świata.
6. Prace konkursowe opatrzone pseudonimem, prosimy dostarczać lub nadsyłać do Działu
Metodyki i Promocji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, pokój
22, do dnia 3 kwietnia 2020 r. Przesyłki dostarczane pocztą powinny zostać opatrzone
dopiskiem „Niezapominajka”. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularzy Zgody na publikację
utworu i Zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także zgody na wykonywanie zdjęć i
publikację (udostępnienie) wizerunku w celach promocyjnych. Prosimy o wypełnienie
formularzy literami drukowanymi. Do zgłoszenia prosimy dołączyć zaklejoną kopertę
opatrzoną pseudonimem, w której będą znajdowały się dane (imię, nazwisko, wiek, zawód,
szkoła, itd.) i opis autora/autorki. Osoby pełnoletnie mogą pochwalić się swoim dorobkiem,
osiągnięciami. Dzieci mogą podać swoje hobby, napisać kim chcą zostać w przyszłości, co
lubią robić.
8. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia konkursu
oraz w celach promocji działań organizatora.
9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez organizatora przez
okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu i zakończenia promocji.
10. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania.
Dane
są
podawane
na
zasadzie
dobrowolności.
11. Organizator dopuszcza nadsyłanie zbiorowe prac konkursowych, np. przez szkoły.
12.. Jury, powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i
zadecyduje o przyznaniu nagród rzeczowych. Wytypuje również utwory do zamieszczenia w
okolicznościowym bezpłatnym wydawnictwie.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie KBP do końca kwietnia. Rozdanie nagród
i prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi w dniu 15 maja 2020 r. (piątek) o godz. 17:00
w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Laureaci konkursu mają miły
obowiązek osobistego odbioru nagrody podczas imprezy finałowej, gdyż konkurs nie ma
charakteru korespondencyjnego.

14. Powstanie pokonkursowe wydawnictwo okolicznościowe, w którym znajdą się wszystkie
nagrodzone prace poetyckie. Każdy nagrodzony uczestnik dostanie 3 egzemplarze
wydawnictwa.
15. Regulamin konkursu, formularz zgody i oświadczenie zamieszczone są na stronie
www.biblioteka.koszalin.pl. Osoba odpowiedzialna za konkurs – Elżbieta Werner – tel. 94 34815-62, elzbieta.werner@biblioteka.koszalin.pl.
16. Dane Organizatora:
Koszalińska Biblioteka Publiczna
im. Joachima Lelewela
plac Polonii 1, 75-415 Koszalin
NIP: 669-22-37-803
Centrala: 94 348 15 40
E-mail: kbp@biblioteka.koszalin.pl
Zachęcamy małych i dużych poetów do udziału w Konkursie!

