REGULAMIN BIESIADY LITERACKIEJ „CZYTAJMY POEZJĘ”
KOBYLNICA 2017
EDYCJA V
1. Organizatorem Biesiady Literackiej 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 całej Polski oraz
w zagranicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach i związkach twórczych, osoby im
towarzyszące 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 16 listopada 2017 r.;
 nadesłanie tekstu pisanego czcionką „12”, nieprzekraczającego objętości jednej
strony A-4.
4. Tematyka i forma wiersza są dowolne.
5. Laureat główny poprzedniej edycji nie może brać udziału w nowej edycji Turnieju,
natomiast jako członek honorowy wchodzi w skład zespołu oceniającego wiersze w bieżącej
edycji BL.
6. Organizator nie zwraca tekstów nadesłanych na Turniej.
7. Dane osobowe, otrzymane od uczestników, będą wykorzystywane tylko w celach
związanych z organizacją BL.
8. Nadesłane na Turniej teksty poetyckie oceniać będzie zespół składający się z literatów,
twórców kultury, polonistów.
9. Termin składania wierszy upływa 10 listopada 2017 roku. Wiersze należy przesyłać na
adres mailowy: biblioteka@kobylnica.pl.
10. W przypadku nadesłania dużej liczby wierszy Organizator Biesiady zastrzega sobie prawo
do wstępnej oceny i wyborów tych utworów, które dopuści do zaprezentowania podczas
Turnieju.
11. Dla laureatów przewidziano nagrody o wartości:
I – 500zł; II - 300 zł; III - 200 zł;
wyróżnienie: 100 zł oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez Wójta Gminy Kobylnica.
12. Organizator nie zwraca kosztów podróży ani nie zapewnia noclegów uczestnikom
Biesiady i Turnieju Jednego Wiersza.
13. Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza odbędzie się 16 listopada 2017 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.
14. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących Turnieju i interpretacji
regulaminu należy do Organizatora Biesiady.
15. Informacje na temat Biesiady i Turnieju znajdują się na stronach internetowych: Gminy
Kobylnica, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, Starostwa Powiatowego w Słupsku,
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.
16. W sprawach Biesiady i Turnieju należy kontaktować się z Barbarą Jęchorek - dyrektorem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, tel. 59 8485946, 690963626, adres mailowy:
biblioteka@kobylnica.pl.

