
Regulamin Gminnego Konkursu Poetyckiego 

CELE KONKURSU:
1. Zaangażowanie mieszkańców miasta i gminy Barczewo w projekt literacki ukazujący piękno i 
wartości dziedzictwa kulturowego, które posiada gmina Barczewo.
2. Uczczenie 145 rocznicy urodzin kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.
3. Rozwijanie zainteresowań oraz talentów pisarskich.
4. Popularyzacja wiedzy i świadomości o różnorodnych walorach gminy Barczewo.
5. Integracja osób zainteresowanych literaturą i tworzeniem własnej poezji.

PRZEPISY OGÓLNE:
1. Organizatorem Gminnego Konkursu Poetyckiego zwanego dalej „Konkursem”
jest Stowarzyszenie Radio Warmia Barczewo z siedzibą przy ulicy Słowackiego 5, 11-010 
Barczewo, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Konkurs ogłoszony jest w ramach zadania pt. „Poetycka gmina Barczewo” dofinansowanego ze 
środków gminy Barczewo.
3. Przedmiotem konkursu jest wiersz, opisujący miasto lub gminę Barczewo, np. piękno 
przyrodnicze, dzieje historyczne, itd., oraz zawierający wątek na temat postaci lub utworów 
muzycznych Feliksa Nowowiejskiego, w związku ze 145 rocznicą urodzin kompozytora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych wierszy w publikacjach m.in. 
tomiku oraz materiałach prasowych, internetowych i radiowych. 

PRZYJMOWANIE PRAC: 
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
2. Konkurs ma charakter gminny, jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie miasta 
    i gminy Barczewo i odbędzie się w dwóch kategoriach:
       I kategoria- dzieci i młodzież- uczniowie szkół podstawowych i średnich
       II kategoria- osoby dorosłe
3. Każdy uczestnik może zgłosić w Konkursie maksymalnie do trzech wierszy lub cykl trzech 
wierszy. 
4. Terminy:
     • przyjmowanie wierszy do Konkursu: do 15 kwietnia 2022 r. 
     • ogłoszenie wyników – kwiecień 2022
5. Wiersze powinny być napisane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace
     tworzone wspólnie (współautorstwo). 
6. Wiersze powinny być opatrzone godłem- pseudonimem
7. Wiersze w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Radia Warmia 
Barczewo ul. Słowackiego 5 (sekretariat Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie), 11-010
Barczewo. Telefon kontaktowy: 784228219
UWAGA! Wiersze powinny być opatrzone godłem-pseudonimem i być zapakowane w jednej 
kopercie zbiorczej również opatrzonej godłem i oznaczeniem kategorii konkursowej. Do koperty 
zbiorczej prosimy dołączyć dodatkową zaklejoną kopertę z danymi osobowymi (imię, nazwisko, 
miejscowość, kontakt mailowy i telefoniczny)
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 
wyżej wymogów. 

JURY:
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie wiersze nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Głosowanie w konkursie odbędzie się w trybie tajnym.



NAGRODY:
1. Autorzy najwyżej ocenionych przez Jury wierszy otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator 
Konkursu dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień przez Jury. 
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 
3. Nagrodą w konkursie może być również publikacja w tomiku pokonkursowym oraz w audycji 
radiowej Radia Warmia Barczewo.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk oraz 
wizerunków laureatów Konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach reklamowych Organizatora 
oraz w prasie, mediach i Internecie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.ckbbarczewo.pl  oraz na profilu facebook Radia Warmia Barczewo i 
Stowarzyszenia.
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 
a) jest autorem załączonego wiersza,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych wierszy, które to jako
utwory literackie pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i 
roszczeniami osób trzecich; 
c) zgadza się na opublikowanie wierszy na profilach Facebook Radia Warmii Barczewo, 
Stowarzyszenia i Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie oraz na oficjalnej stronie 
www.ckbbarczewo.pl 
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
4. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za złożone prace oraz zastrzega sobie prawo 
natychmiastowej dyskwalifikacji w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wierszy w formie papierowej oraz internetowej.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w 
Konkursie. 
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu czyli 12.03.2022 roku. 
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

http://www.ckbbarczewo.pl/

