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Konkursy
Poetariat zaprasza na...

I Turniej Satyryczny
„O Buławę Aleksandra Fredry”
Przedmiot i forma zmagań:
Napisanie frywolnej bajki w stylu wielkiego
mistrza komedyjek oraz wszelkiej rubaszności,
jakim był hrabia Aleksander Fredro!
Nie zasypujcie bajek w popiele, nie
skazujcie ich na piekielną agonię w ciasnych
odmętach szuflad. W związku z nadchodzącą
rocznicą urodzin wielkiego mistrza, Poetariat
postanowił powołać do życia turniej satyryczny
„O Buławę Aleksandra Fredry”.
Utwór musi być napisany wierszem
rymowanym i nie może przekraczać 10 stron
znormalizowanego maszynopisu.
Utwór turniejowy wraz z formularzem
zgłoszenia (dostępny na stronie organizatora)
należy słać na adres: poetariatv@gmail.com.
Do momentu rozstrzygnięcia turnieju
utwór nie może być publikowany w indywidualnych publikacjach, almanachach i antologiach
oraz prasie.
Termin nadsyłania utworów mija 20 czerwca
2020 roku. Zgłoszone na turniej utwory oceni
jury powołane przez Organizatora.
Termin rozstrzygnięcia: 15 lipca 2020 roku
(rocznica śmierci mistrza).
Nagrodą główną w turnieju jest: Buława,
statuetka według satyrycznego zamysłu artysty
rzeźbiarza Tomasza Bohdanowicza (projektodawcy i wykonawcy statuetki) oraz upominki
książkowe. Przewiduje się nagrodę specjalną:
Kaduceusz polski, płaskorzeźbę w drewnie (za
wplecenie wątku historycznego lub / i
patriotycznego do utworu).
A więc, Drodzy Literaci!… sięgnijcie zatem
do swoich wstydliwie ukrywanych czeluści
szuflad i pokażcie głęboko skrywane rubaszne
historie lub chwyćcie za pióro i przyjmijcie
wyzwanie.
Turniej skierowany jest do osób pełnoletnich i ma charakter online. Organizator ma
prawo nie rozstrzygnąć turnieju. Prosimy nie
nadsyłać na turniej: wierszy białych oraz
poetyckiej i standardowej prozy.

XI Ogólnopolski Konkurs
Poetycki „O kwiat Dziewięćsiła”
Skomielna Czarna 2020
Konkurs organizuje Stowarzyszenie Radia
Ain Karim Dobra Fala w Skomielnej Czarnej
(gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie).
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów niezrzeszonych jak również
zrzeszonych w związkach twórczych oraz bez
podziału na autorów przed debiutem i po
debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
nadesłanie zestawu trzech wierszy o tematyce
dowolnej w czterech egzemplarzach wydruku
komputerowego, formatu A4. Łączna objętość
zestawu wierszy nie może przekraczać trzech
stron wydruku. Rękopisy nie będą oceniane.
W konkursie nie mogą brać udziału auto-
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rzy, którzy byli nagradzani lub wyróżniani w
poprzednich trzech edycjach konkursowych
(2017-2019).
Każdy uczestnik konkursu, do obowiązkowego zestawu trzech wierszy o tematyce dowolnej, może dodatkowo dołączyć jeszcze jeden
wiersz o tematyce górskiej (w czterech egzemplarzach) w kategorii, O nagrodę Wójta Gminy
Tokarnia. Wiersze w tej kategorii będą oceniane
oddzielnie.
Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być
wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane
w innych konkursach. Uczestnik konkursu
może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy w
kategorii obowiązkowej oraz wg uznania
jeden wiersz w kategorii dodatkowej. W
sumie można przysłać maksymalnie 3 (obowiązkowo) + 1 wiersz (nieobowiązkowo),
wszystkie w czterech egzemplarzach.
7. Wiersze muszą być podpisane godłem słownym (pseudonimem). Takim samym godłem
należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną
kopertę, zawierającą na kartce obowiązkowo
następujące dane autora (imię i nazwisko,
dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
dokładny adres, telefon, e-mail).
Prace konkursowe należy nadsyłać do 30
VI 2020 r., decyduje data wpłynięcia na adres:
Adam Kotoniak, 32-437 Skomielna Czarna
444, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”. Na kopercie nie wolno umieszczać
nazwiska i adresu zwrotnego nadawcy (uczestnika konkursu).
Oceny prac konkursowych dokona jury
powołane przez Organizatora.
Wiersze autorów podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury.
Wiersze osób poniżej 18. roku życia nie
będą oceniane. Uprasza się o dokładne
przeczytanie regulaminu. Prace niespełniające wszystkich wymogów regulaminu nie
będą oceniane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 października 2020 roku. O wynikach konkursu
laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
lub pocztą elektroniczną. Laureaci konkursu
otrzymają okolicznościowe dyplomy.
Po ogłoszeniu wyników konkursu, laureaci
mogą być poproszeni o przesłanie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy pocztą elektroniczną do Organizatora. Ułatwi to pracę nad
redakcją tomiku pokonkursowego (przewidzianego na 2021 rok). Uroczyste podsumowanie
konkursu będzie zależne od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
w tomiku pokonkursowym (wydawanym co
trzy lata) oraz w lokalnych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium
autorskiego.
Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w
konkursie oznacza akceptację regulaminu.

V Ogólnopolski Konkurs
Poetycki „Magia ogrodów”
Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej ogłasza konkurs na wiersz tematycznie
związany z ogrodem – dozwolona szeroka
interpretacja tematu, ale należy zachować myśl
przewodnią konkursu.
1. Konkurs jest otwarty – dostępny dla
wszystkich pełnoletnich twórców: zrzeszonych
i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych. Utwory muszą być oryginalne, napisane
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przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej
niepublikowane (w wydawnictwach zwartych,
prasie i internecie) i nienagradzane wcześniej w
innych konkursach.
2. Nadsyłane prace nie mogą przekraczać
dwóch wierszy w zestawie. Można przysłać
tylko jeden zestaw.
3. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2020 roku (liczy się data wpływu przesyłki) listownie
lub drogą mailową:
a) listownie: prace podpisane godłem
(słownym, a nie znakiem graficznym) należy
przesyłać w trzech egzemplarzach w postaci
wydruku komputerowego lub maszynopisu,
format A-4. Dodatkowo mile widziany nośnik
elektroniczny. Do pracy powinna być załączona
zamknięta koperta, opatrzona również tym
samym godłem, zawierająca dane osobowe:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu kontaktowego i adres mailowy. W
kopercie powinien się znaleźć również załącznik – oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór dostępny na stronie organizatora).
Przesyłkę należy wysłać pod adres: Gminna
Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej, 34721 Raba Wyżna 65, z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”.
b) drogą mailową: w jednej wiadomości
podpisanej „Magia ogrodów V” należy przysłać
2 pliki – pierwszy podpisany godłem z dopiskiem „wiersze” zawierający zestaw konkursowy, drugi podpisany tym samym godłem z
dopiskiem „dane” zawierający dane osobowe:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu kontaktowego, adres mailowy oraz
załącznik – oświadczenie o ochronie danych
osobowych (wzór dostępny na stronie organizatora). Wiadomość należy przesłać pod adres
konkursgbprw@interia.pl
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5
września 2020 roku – jeśli to będzie możliwe
podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs w lokalu GBP w Rabie Wyżnej, jeśli nie –
wyniki i podsumowanie umieścimy na stronie
www i facebooku biblioteki.
5. Organizator przewiduje nagrody pieniężne ufundowane przez Bank Spółdzielczy w
Rabie Wyżnej dla miejsc I, II, III oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Posła na Sejm RP
Edwarda Siarkę oraz bibliotekę dla trzech osób
wyróżnionych. Organizator zastrzega sobie
prawo do innego podziału nagród.
6. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych
prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do
zaprezentowania i publikowania utworów bez
honorarium, tylko w ramach promocji, w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z
późniejszymi zmianami).
8. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i zauważonych utworów w pismach
literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą
oceniane.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do
przerwania lub przedłużenia konkursu, a nawet
od całkowitego odstąpienia od konkursu w
razie wystąpienia przyczyn niezależnych od
niego.
11. Dodatkowe informacje: tel. 18 267
13 64, e-mail gbprabaw@op.pl
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