
Inowrocław wierszem pisany 

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Pracownia
Literacko-Artystyczna ogłaszają konkurs poetycki na wiersze o Inowrocławiu. 

Celem  konkursu  jest  promocja  miasta  przez  nowe  spojrzenie  na
Inowrocław  w  ujęciu  kulturowym  i  literackim,  przywoływanie  miejsc
zapomnianych lub odkrywanych na nowo.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 15. rok życia.

Regulamin  konkursu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Biblioteki
(www.jan-kasprowicz.bmino.pl) oraz na jej profilu na Facebook’u.

REGULAMIN
 konkursu poetyckiego

„Inowrocław wierszem pisany”

I ORGANIZATOR

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
Pracownia Literacko-Artystyczna.

Adres Organizatora:

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
ul. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław

Tel. 52 357-46-38
www.jan-kasprowicz.bmino.pl

II CELE KONKURSU 

1. Promocja miasta Inowrocławia.

2. Nowe spojrzenie na Inowrocław przez kontekst kulturowy i literacki.

3. Przywołanie miejsc zapomnianych lub odkrywanych na nowo.

4. Zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

III ZASADY KONKURSU



1. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest napisanie wiersza poświęconego miastu
Inowrocław (Organizator oczekuje oryginalnego spojrzenia w odniesieniu do historii lub
współczesności).

2. Konkurs ma otwartą formułę. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 15. roku życia.

3. Praca konkursowa nie powinna być dotąd publikowana i nagradzana.

4. Utwór powinien być opatrzony godłem lub pseudonimem. W osobnej kopercie, oznaczonej
tym samym godłem, należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania
i numer telefonu kontaktowego (ewentualnie adresu mejlowego).

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników
konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach konkursu.

6. Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora
nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych niekomercyjnych działań
zgodnych z działalnością Organizatora. 

7. Jeden uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie dwa wiersza, wydrukowane w trzech
egzemplarzach.

8. Wiersze, z dopiskiem na kopercie: „Inowrocław wierszem pisany”, należy dostarczyć
osobiście do Czytelni Regionalnej (ul. Kilińskiego 16) lub nadesłać na adres Organizatora do
30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

IV ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs ma otwartą formułę. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora
bez podziału na kategorie wiekowe i posiadany dorobek literacki.

2. Nagrodą dla autorów najlepszych wierszy będzie zamieszczenie ich w okolicznościowym
wydawnictwie, którego promocja odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w Saloniku Literacko-
Artystycznym.

3. Każdy z autorów opublikowanych utworów otrzyma zestaw egzemplarzy autorskich (nie
przewiduje się honorariów, tantiem autorskich ani jakichkolwiek innych gratyfikacji
pieniężnych dla uczestników konkursu).

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
(zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) dla celów
konkursowych.  

3. Decyzje Organizatora konkursu i jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje 
od nich odwołanie.




