REGULAMIN BIESIADY LITERACKIEJ Z TURNIEJEM JEDNEGO WIERSZA
EDYCJA VI
1. Organizatorem imprezy jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy oraz Centrum
Edukacji Regionalnej w Słupsku przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w
Kobylnicy.
2. W Biesiadzie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, z terenu całej Polski oraz
zagranicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach i związkach twórczych i wszyscy
zainteresowani poezją.
3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju Jednego Wiersza jest:
 przesłanie jednego własnego wiersza, nigdzie dotąd niepublikowanego
i nienagradzanego w innych konkursach z dołączonym biogramem, adresem
i numerem telefonu autora;
 osobiste zaprezentowanie nadesłanego utworu podczas Turnieju w dniu 15 listopada
2018 r. o godz. 16.oo w sali teatralnej GCKiP w Kobylnicy, przy ul. Wodnej 20/4;
4. Tematyka i forma wiersza są dowolne. Mile widziane będą utwory nawiązujące do 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
5. Organizator nie zwraca tekstów nadesłanych na Turniej.
6. Nadesłane na Turniej teksty poetyckie oceniać będzie zespół Jury składający się
z literatów, twórców kultury, polonistów.
7. Termin składania utworów upływa 31 października 2018 roku i odbywa się wg poniższych
zasad:
 wiersze powinny być napisane czcionką „12”, nieprzekraczające objętości jednej
strony A-4,
 do wierszy należy załączyć osobny biogram autora (max 3000 znaków) wraz
z adresem, e-mailem i telefonem kontaktowym,
 do biogramu należy załączyć podpisaną i zeskanowaną zgodę oraz klauzulę
informacyjną dotyczącą danych osobowych (można przesłać zdjęcie podpisanego
dokumentu, a oryginał dostarczyć w dniu turnieju).
 w/w załączniki należy wysłać na adres mailowy: biblioteka@kobylnica.pl. W temacie
wiadomości należy wpisać „TURNIEJ 2018”.
8. W przypadku nadesłania dużej liczby wierszy Organizator Biesiady zastrzega sobie prawo
do wstępnej oceny i wyborów tych utworów, które dopuści do zaprezentowania podczas
Turnieju.
9. Dla laureatów przewidziano nagrody o wartości:
I – 500zł; II - 300 zł; III - 200 zł; wyróżnienie: 100 zł oraz nagrodę specjalną Wójta Gminy
Kobylnica.
10. Organizator nie zwraca kosztów podróży ani nie zapewnia noclegów uczestnikom
Biesiady i Turnieju Jednego Wiersza.
11. Biesiada Literacka z Turniejem Jednego Wiersza odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godz.
16.00 w Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej
20/4 jako impreza otwarta i ogólnie dostępna.
12. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących Turnieju i interpretacji
regulaminu należy do Organizatora Biesiady.
13. W sprawach Biesiady i Turnieju należy kontaktować się z Renatą Sztabnik - dyrektorem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, tel. 59 8485946, kom. 690963626, adres mailowy:
biblioteka@kobylnica.pl.

