
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
„Miłosne wierszowanie”

Wymogi dotyczące prac konkursowych: 

własny, autorski(napisany przez siebie) wiersz – utwór poetycki, nigdzie przedtem 
niepublikowany, z motywem przewodnim miłości.

Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie; 
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Lipna;
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:
    Grupa I – od 15 do 18 roku życia włącznie
    Grupa II – powyżej 19 roku życia;                                                                                         
4. Udział w konkursie jest bezpłatny;
5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są   
    ostateczne;
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie;
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna  
    interpretacja należy do Jury konkursu;
8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części,        
wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na 
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac

1. Każdy autor może zgłosić jeden wiersz, napisany dowolną techniką;
2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie 

nagradzane;
3. Utwór należy przesłać drogą e-mail w pliku dokument tekstowy; 
4. Utwór musi być opatrzony imieniem, nazwiskiem autora, prosimy podać również wiek oraz 

nr tel. kontaktowego;

Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora Oświadczenie o 
przetwarzaniu danych osobowych i klauzulę informacyjną  (pliki do pobrania na stronie) w 
formie pliku jpg.
Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, 
jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie powyższą 
klauzulę i również przesyłają w pliku jpg.

5. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów;
6. Wiersze na konkurs  prosimy nadsyłać na adres e-mail: 

konkursowolipnowomck@gmail.com 



UWAGA:W temacie e-mailu prosimy o wpisanie nazwy konkursu: miłosne 
wierszowanie

Terminarz

1. Konkurs trwa od 02.02.2021r. do 11.02.2021r.;
2. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie;
3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy;                         
4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 16 lutego 2021r.;
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji;
6. Wyniki konkursu zostaną podane 16 lutego 2021r. roku na stronie internetowej Miejskiego 

Centrum Kulturalnego w Lipnie(www.mck-lipno.pl) i Funpage’u FB Miejskie Centrum 
Kulturalne w Lipnie(www.pl-pl.facebook.com/miejskiecentrumkulturalne.mck).

Kontakt:
MIEJSKIE CENTRUM KULTURALNE

ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno

Tel. 510 987 145

Tel. fax. 54 287 24 40  
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