
Regulamin Konkursu Poetyckiego organizowanego w ramach

VIII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Hasło konkursu – „Żeby życie nie bolało…”
Na konkurs można nadsyłać jedynie niepublikowane wcześniej wiersze związane 
z szeroko pojętą tematyką egzystencji człowieka, jego doświadczeń, przeżyć, zmagań, 
radości i smutków szczególnie w dojrzałym wieku.  Ilość przesłanych przez jednego 
autora wierszy nie może przekraczać 2 utworów.

1. Organizator konkursuOrganizatorem konkursu jest: .
Stowarzyszenie „Transgraniczny Uniwersytet  Trzeciego Wieku”  w Zgorzelcu we 
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zgorzelcu        

2. UczestnicyKonkurs ma charakter ograniczony terytorialnie, bez ograniczeń wiekowych. Skierowany jest do profesjonalistów i amatorów, zamieszkałych bądź pochodzących z województwa dolnośląskiego.
3. JuryOceny wierszy dokona jury którego decyzje są ostateczne.
4. NagrodyLaureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe ufundowane przez Organizatorów i Sponsorów. Nagrody wręczone zostaną laureatom w trakcie VIII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
5. Termin nadsyłania wierszyPrace należy nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Getta 1, 

59-900 Zgorzelec w terminie do 28 lutego 2014 roku  z dopiskiem „Konkurs poetycki”
6. Termin ogłoszenia wyników konkursuWyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej  TUTW  Zgorzelec i MBP 

Zgorzelec dnia 14 marca 2014r.,  a laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie.
7. Szczegóły techniczneWiersze należy nadsyłać w 3 egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.  Każdy wiersz należy opatrzyć godłem (godło, czyli pseudonim np. w prawym górnym rogu). Kartki z wierszami podpisujemy tylko godłem, bez nazwiska i podpisu autora.Do nadesłanych wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem co wiersz, zawierającą dane autora - imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, 

e-mail oraz oświadczenie o treści: ”Oświadczam, że jestem autorem/autorką wierszy 
nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na 
innych konkursach”.



8. Zobowiązania końcoweNadesłanie wierszy jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.  Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie w różnych publikacjach i mediach. Nadesłane prace nie będą zwracane.Przystąpienie uczestników do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.Sprawy sporne i nieobjęte regulaminem rozstrzyga Jury i Organizator konkursu.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

Danuta Korejke tel. 782810608 e-mail: mbpzgorzelec@post.pl
Maria Kret tel. 75 7752557 e-mail: mariakretbiblioteka@wp.pl
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