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Konkursy 
 

Konkurs poetycki im. Anny 
Świrszczyńskiej na  

książkowy debiut poetycki 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy 

autorzy, którzy nie wydali wcześniej samo-
dzielnej książki poetyckiej. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nade-
słanie zestawu nie publikowanych w formie 
książkowej wierszy stanowiących arty-
styczną całość i opatrzonych tytułem oraz 
godłem (hasłem). Zestaw (w postaci wy-
druków w formacie A4, bez projektu okład-
ki i stron redakcyjnych), należy przesłać w 
trzech jednakowych egzemplarzach, do ze-
stawu należy dołączyć wersję elektroniczną 
(CD, jeden egzemplarz).  

3. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym 
godłem/hasłem co zestaw wierszy, należy 
zamieścić następujące dane: imię i nazwi-
sko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, 
krótką notę biograficzną. 

4. Materiał należy nadesłać w terminie do 31 
marca 2017 roku (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszy-
stkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopi-
skiem KONKURS: NOC POEZJI 2017). 

5. Niespełnienie któregokolwiek z ww. wa-
runków jest równoznaczne z nieuwzględ-
nieniem zestawu w konkursie. 

6. Tematyka prac jest dowolna. 
7. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne 

wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku 
wierszy, spotkanie autorskie i promocja 
tomiku podczas 6. edycji NOCY POEZJI. 
Książka poetycka zostanie rozdysponowa-
na podczas NOCY POEZJI 2017. 

8. Wyróżnione zestawy zostaną opublikowa-
ne wyłącznie w wersji on-line (pdf) na 
stronie MAGICZNEGO KRAKOWA. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 
maja 2017. Informacja o wynikach zostanie 
opublikowana na stronach Magicznego 
Krakowa oraz BIP Kraków. Jury zastrzega 
sobie możliwość nie przyznania głównej 
nagrody. 

10. Organizator zastrzega sobie, iż z chwilą 
ogłoszenia wyników konkursu nabywa nie-
odpłatną licencję do jednokrotnej publikacji 
nagrodzonych prac. 

11. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 
12 6161917 w godzinach od 8.00 do 15.00 
(od poniedziałku do piątku). 

 
 
 

I Ogólnopolski  
Konkurs Poetycki   

Piękno Przyrody Polskiej   
LAS – PTAK – ŁĄKA 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Rzeszowski 

Oddział Związku Literatów Polskich oraz 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krośnie. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowa-
ny jest do wszystkich twórców niezrzeszo-

nych oraz będących w związkach twór-
czych. Warunkiem uczestnictwa w Konkur-
sie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w 
czterech egzemplarzach, w formie maszy-
nopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy 
wiersz należy opatrzyć godłem autora. 
(Przez GODŁO rozumie się pseudonim au-
tora, jednorazowo wymyślony na potrzeby 
udziału w Konkursie. Godłem może być 
dowolne słowo, ciąg słów, itp.). W osobnej, 
zaklejonej kopercie, również opatrzonej 
godłem autora, należy zamieścić dane auto-
ra – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, 
numer telefonu, adres poczty elektronicz-
nej. Tak przygotowane zestawy należy 
przesłać w jednej kopercie zbiorczej na ad-
res Organizatora Konkursu: Związek Litera-
tów Polskich, Oddział w Rzeszowie 35-506 
Rzeszów ul. Iranka-Osmeckiego 51.  

3. Termin nadsyłania wierszy upływa z dn. 
30.06.2017 roku. 

4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden 
zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mo-
gą być nagradzane w innych konkursach. 

5. Organizator przewiduje przyznanie 3 
nagród pieniężnych i 7 wyróżnień rzeczo-
wych.  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród odbędzie się we 
wrześniu 2017 roku. 

7. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na 
Konkurs tekstów.  

8. Organizatorzy powiadamiają o wyniku 
kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy do-
puszczonych do finału Konkursu. Zawia-
domienia te są równoznaczne z zaprosze-
niem. 

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podró-
ży ani nie zapewniają noclegów autorom 
zakwalifikowanych do finału tekstów.  

10. Komunikat jury o wynikach Konkursu 
rozesłany zostanie do finalistów, prasy, ra-
dia i telewizji regionalnej oraz ogólnopol-
skiej.  

11. Przewiduje się możliwość druku w osobnej 
publikacji tekstów nagrodzonych i wierszy 
wskazanych przez jury. Nadesłanie wiersza 
na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na 
jego ewentualny druk w tomiku, internecie 
oraz zainteresowanych Konkursem gaze-
tach i pismach. Za zamieszczone wiersze 
nie przewiduje się honorariów.  

12. Przesyłanie wierszy jest równoznaczne ze 
zgodą autorów na opublikowanie ich pod-
stawowych danych osobowych oraz wyko-
rzystanie wizerunku w mediach oraz na 
stronie internetowej organizatora zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, 
poz. 83 z późn. zm.).  

 
 

Ogólnopolski  
Turniej Jednego Wiersza  

„Moje Ogrody” 
 

1. Organizatorem Turnieju jest Oddział 
Związku Literatów Polskich w Rzeszowie 
oraz Grupa Twórcza „Inspiratio” Centrum 
Kultury Gminy Łańcut. 

2. Turniej Jednego Wiersza 2017 skierowany 
jest do wszystkich twórców niezrzeszonych 
oraz będących w związkach twórczych. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 
jednego wiersza w czterech egzemplarzach 
wyłącznie w formie wydruku komputero-
wego lub maszynopisu. Wiersz nie może 
być nagrodzony wcześniej na innych kon-
kursach i powinien być opatrzony godłem 
(pseudonimem). Może to być dowolne sło-
wo, ciąg słów, itp. Wiersz należy przesłać 
do dnia 30 kwietnia2017 r. na adres: Zwią-
zek Literatów Polskich, Oddział w Rzeszo-
wie 35-506 Rzeszów ul. Iranka-Osmeckiego 
51.  

4. Autor zobowiązany jest dołączyć w zakle-
jonej kopercie godło oraz dane personalne 
(imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, 
numer telefonu, adres e-mail. 

5. Przewiduje się 3 nagrody i 3 wyróżnienia. 
6. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach 

spornych dotyczących rozdziału nagród 
głównych i interpretacji regulaminu należy 
do przewodniczącego jury.  

7. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na 
Turniej tekstów.  

8. Organizatorzy powiadamiają o wyniku 
kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy do-
puszczonych do finału Turnieju. Zawiado-
mienia te są równoznaczne z zaproszeniem. 
Finał Turnieju przewidziany jest na 31 maja 
2017 roku.  

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podró-
ży ani nie zapewniają noclegów autorom 
zakwalifikowanych do finału tekstów.  

10. Komunikat jury o wynikach Turnieju roze-
słany zostanie do finalistów, prasy, radia i 
telewizji regionalnej oraz ogólnopolskiej.  

11. Przewiduje się możliwość opublikowania 
tekstów nagrodzonych i wierszy wskaza-
nych przez jury w osobnej publikacji. Nade-
słanie wiersza na konkurs jest równo-
znaczne ze zgodą na jego ewentualny druk 
w tomiku, internecie oraz zainteresowa-
nych Turniejem gazetach i pismach. Za za-
mieszczone wiersze nie przewiduje się ho-
norariów.  

12. Autorzy przesyłając wiersze wyrażają 
zgodę na opublikowanie ich podstawowych 
danych osobowych oraz wykorzystanie wi-
zerunku w mediach oraz na stronie interne-
towej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. 
zm.).  
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