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Informacje Kronika

Kronika
80-lecie urodzin obchodzi Andrzej Bartyński, pisarz, członek Związku Literatów
Polskich, prezes Dolnośląskiego Oddziału
we Wrocławiu, artysta śpiewak, członek
Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, organizator międzynarodowych festiwali poezji „Poeci bez granic”. Więcej o
poecie na stronach 13 i 15.

Konkursy
II Ogólnopolski Konkurs
Poetycki „Ogród ciszy”
Forum Poetyckie „Ogród Ciszy” zaprasza do
udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim.
Organizatorem Konkursu jest Forum Literackie „Ogród Ciszy”, reprezentowane przez Jana
Stanisława Kiczora.
Celem Konkursu jest promocja twórczości poetyckiej. Do Konkursu zaproszeni są wszyscy chętni
piszący w języku polskim.
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu trzy wiersze własnego autorstwa o dowolnej
formie i tematyce, nigdzie wcześniej nienagradzane,
niewysyłane równolegle na inne konkursy literackie
oraz niepublikowane drukiem i w Internecie.
Utwory winny być napisane czcionką Times
New Roman 12 z pojedynczym odstępem między
wersami (podwójny po każdej zwrotce). Odstępstwo od ww. reguły może być dopuszczone, gdy
wynika to ze specyfiki wiersza. Wiersze winny być
wysyłane jako załączniki na adres e-mail: kiczor@poczta. onet.pl i zapisane w plikach „doc” lub
„rtf”.
Autor może wysłać na Konkurs tylko jeden zestaw wierszy. Uczestnicy przesyłają utwory konkursowe od daty ogłoszenia do 15 października 2014
roku na adres Organizatora Konkursu: kiczor@poczta.onet.pl
Warunkiem uwzględnienia nadesłanych wierszy jest podanie (tylko do wiadomości Organizatora) swoich danych osobowych z adresem włącznie.
Przystąpienie uczestników do Konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nich zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora 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. a także z oświadczeniem, że nadesłane wiersze
są ich autorstwa. Uczestnictwo w Konkursie oznacza także wyrażenie zgody na nieodpłatną prezentację nadesłanych wierszy w wydawnictwach pokonkursowych, prasie, radiu, telewizji, oraz na ich
publikację na forum Ogród Ciszy. Dotyczy to w
szczególności tekstów nagrodzonych i wyróżnionych.
Z konkursu wyłączony jest Organizator w osobie Jana Stanisława Kiczora.
Nadesłane utwory zostaną ocenione przez profesjonalne jury, do którego zaproszeni zostali:
Anna Maria Musz, Irena Kaczmarczyk, Leszek
Żuliński – przewodniczący, Stefan Jurkowski.
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20. listopada 2014 roku na stronie Forum Literackiego
Ogród Ciszy – www.ogrodciszy.pl i na Facebooku
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na stronie Ogrodu Ciszy.
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody: I miejsce – 500,00 PLN, II miejsce – 350,00
PLN, III miejsce – 150,00 PLN.
Miejsca IV i V – wyróżnienia książkowe z dedykacjami Jurorów.
Ponadto wszyscy nagrodzeni otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcy (I, II i III miejsce), w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników, muszą
przesłać do Organizatora, numer konta i dane
konieczne do wysłania przelewu bankowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień Regulaminu Konkursu będzie skutkowało
dyskwalifikacją nadesłanych przez nich tekstów.
Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują wszelkie postanowienia Regulaminu.
W sprawach spornych, nieujętych w Regulaminie Konkursu, ostateczne rozstrzygnięcia pozostają w gestii Organizatora.
Pod wskazanym adresem e-mail, można w razie potrzeby otrzymać dodatkowe informacje.

XXVI edycja
Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego
im. Władysława Broniewskiego
„O Liść Dębu”
Organizatorami konkursu są: Książnica
Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział
Płock
Uczestnikiem może być poeta, który w terminie do 15 września 2014 roku nadeśle zestaw
pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich
(papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.
Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają
tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość
sięgnięcia po tematykę płocką.
Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy
nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze
o formacie A4 na adres: Książnica Płocka im.
Władysława Broniewskiego, 09 – 402 Płock, ul. T.
Kościuszki 6.
Nadsyłane na konkurs teksty powinny być
opatrzone godłem (pseudonimem).
Imię, nazwisko, dokładny adres autora oraz
numer telefonu kontaktowego lub adres mailowy
należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej
takim samym godłem i dołączyć do zestawu
wierszy. W przypadku, kiedy uczestnikiem jest
osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej
godłem należy umieścić dodatkowo podpisane
przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika
konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie
danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych związanych z
konkursem.
Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przysłanie więcej
niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z
dyskwalifikacją w konkursie.
Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek „Konkurs
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Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść
Dębu”.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na
publikację w tomiku pokonkursowym oraz na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku uczestnika w celach promocyjnych
związanych z konkursem.
Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych
i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym
oraz w prasie, radiu, telewizji, a także do rozpowszechniania utworów on-line i udostępnienia w
Internecie dla wszystkich bez ograniczeń, w tym
w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej - bez zgody
autorów i honorarium.
NAGRODY:
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie
powołane przez organizatorów profesjonalne jury
złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
Przewiduje się następujący podział nagród i
wyróżnień (finansowych):
„Liść Dębu” – I Nagroda Prezydenta Miasta
Płocka, II Nagroda, III Nagroda.
WYRÓŻNIENIA OGÓLNE
Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich Oddział Płock z okazji obchodzonego w
roku 2014 Roku Czytelnika.
Wyróżnienia, w tym jedno za wiersz lub zestaw wierszy o tematyce płockiej – związany z
Płockiem, nawiązujący do historii lub współczesności miasta.
NOWOŚĆ W KONKURSIE
I edycja Nagrody Dyrektora Książnicy Płockiej
w kategorii limeryki.
Jednocześnie informujemy, że jury może zrezygnować z przyznania nagrody lub dokonać
innego podziału nagród.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się
21 listopada 2014 roku.

Imprezy
12 września 2014 roku o godzinie
19.00 w Galerii Collage Domu Kultury w
Zelowie, przy ulicy Kościuszki 74, odbędzie się spotkanie autorskie z Kazimierzem Burnatem – poetą, publicystą,
edytorem, tłumaczem wierszy z języka
czeskiego i ukraińskiego, dziennikarzem i
animatorem kultury.
Prezesem Grupy Literackiej Dysonans, redaktorem i współpracownikiem
kilku pism literackich, przewodniczącym
Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku
Literatów Polskich, wiceprezesem Dolnośląskiego Oddziału ZLP, członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Spotkanie odbędzie się w ramach Zelowskiego Salonu Literackiego.
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