
REGULAMIN
SZUFLADA - V Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki w Oleśnie

1. Organizatorem  konkursu  jest  Oleska  Biblioteka  Publiczna   im.  Jakuba 
Alberta  Pieloka  w  Oleśnie,  a  także Miejski  Dom  Kultury  w  Oleśnie, 
Oleskie  Muzeum  Regionalne  im.  Jana  Nikodema  Jaronia  w  Oleśnie, 
Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Oleśnie oraz portal 
informacyjny OLESNO.ORG.

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów zrzeszonych jak 
również niezrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów 
przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończony 16 
rok życia.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest  nadesłanie przynajmniej  jednego 
utworu  o  dowolnej  tematyce.  Do  konkursu  można  zgłaszać  tylko  wiersze 
oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.

4. Prace  konkursowe  należy  zgłaszać  do  11  maja  2014r.  przez  formularz 
umieszczony  na  stronie  www.szuflada.olesno.org/wiersz  ,  dodatkowe 
informacje  można  uzyskać  pisząc  na  e-mail  szuflada@olesno.org  oraz 
telefonicznie pod numerami: 034 358 20 30 i 034 358 28 34.

5. Wiersze muszą być podpisane wszystkimi danymi wymaganymi w formularzu 
zgłoszeniowym.

6. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów. Prace 
nie  spełniające  wymogów  regulaminu  nie  będą  oceniane.  W  sprawach 
spornych,  wynikających  z  interpretacji  regulaminu,  ostateczną  decyzję 
podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe za wiersze:
I miejsce – 500 zł + okolicznościowa statuetka
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

8. Laureaci kategorii specjalnych:
Kategoria "JAKI CZŁOWIEK – TAKI LAS!" – 200 zł

9. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  możliwość  utworzenia  nowych  kategorii 
specjalnych z osobnymi nagrodami już w trakcie trwania konkursu.

10.W konkursie nagradzane są wiersze, więc istnieje możliwość, że jeden autor 
zdobędzie więcej niż jedną nagrodę.

11.Wiersze nagrodzone  w  konkursie  głównym mogą być również  nagrodzone 
w kategoriach specjalnych.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych utworów bez 
dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

13.Wszystkie  wiersze nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie 
konkursu  po  zamknięciu  zgłoszeń,  każdy  będzie  podpisany  imieniem, 
pierwszą literą nazwiska oraz miastem pochodzenia autora.

14.Ewentualne zgłoszenia naruszenia regulaminu należy kierować na adres:
szuflada@olesno.org. Zgłoszenia będą przyjmowane do czasu 
opublikowania wyników konkursu.

15.Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór 
jest własny, nie publikowany i nie nagradzany na innych konkursach, ponadto 
wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  autora  w  celach 
promocyjnych konkursu.



16.Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  1  czerwca   2014  r.  na  stronie 
www.szuflada.olesno.org .

17.Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca 2014 r. o godzinie 
18:00 w auli Szkoły Muzycznej w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 33.

18.Organizatorzy  nie  przesyłają  nagród,  przyznaną  nagrodę  należy  odebrać 
osobiście w dniu finału konkursu.

19.Laureaci oraz osoby które potwierdzą swoje przybycie na wręczenie nagród 
po  ogłoszeniu  wyników  konkursu  i  przybędą,  otrzymają  dodatkowo 
pamiątkowy dyplom z popisami Jury.

20.Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Dodatkowe  informacje  o  konkursie  i  aktualności  można  znaleźć  na  stronie 
internetowej www.szuflada.olesno.org .

Patronem konkursu „SZUFLADA” 2014
jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno


