II KONKURS POEZJI ZIEMI
„LAUR BIELSKI”

BIELSKIEJ

KONKURS POD HONOROWYM PATRONATEM
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI I PREZES ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Regulamin
Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej, Bielski Dom Kultury,
Osiedlowy Dom Kultury, Stowarzyszenie Konferansjerów Ziemi Bielskiej. Konkurs jest
przeznaczony zarówno dla twórców początkujących, jak i autorów z dorobkiem literackim.
Tematyka wierszy jest dowolna.
W Konkursie mogą brać udział twórcy zamieszkali w mieście Bielsk Podlaski i Gminie
Bielsk Podlaski lub obecnie uczący się tam, a dotychczas niepublikujący swoich nadesłanych
wierszy ani w formie książkowej, ani też w prasie i Internecie, nierozpowszechniający ich na
nośnikach elektronicznych i nieprezentujący ich w radiu i telewizji. W chwili zgłoszenia nie mogą
one być nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik gwarantuje, że nadesłane wiersze są
wynikiem własnej twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz
bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw. Uczestnik zapewnia, że jest
wyłącznym twórcą przesłanych utworów i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do nich, a
w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w
stosunku do organizatorów, w związku z korzystaniem z utworów zgodnie z regulaminem, zwolni
organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
W kopercie formatu A4 opatrzonej tylko godłem nadawcy i adresem organizatora Konkursu
powinien być nadesłany zestaw trzech wierszy (napisanych w języku polskim) wydrukowany w
czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy). Każdy wiersz powinien być opatrzony wybranym

przez siebie, tym samym godłem słownym/pseudonimem literackim/, co na kopercie A4. Łączny
tekst zestawu wierszy nie może przekraczać trzech stron (format A4, rozmiar czcionki 12 pkt.,
interlinia 1,5 między wersami, a odstępy między strofami – interlinia 3). Do koperty A4 powinna
być włożona mniejsza, zaklejona koperta, opatrzona też wspomnianym godłem i zawierająca w
środku dane osobowe konkursowicza: rok urodzenia, imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub
adres e-mail (w przypadku uczestnika niepełnoletniego konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego na jego udział w konkursie). Konkurs będzie rozgrywany w dwóch
kategoriach: młodzieży szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Na obu kopertach powinna
być podana kategoria konkursowa, w której startuje autor.
Aby zachować całkowitą bezstronność komisja oceniająca będzie miała dostęp jedynie do
wierszy opatrzonych godłem a nie danych osobowych. Wiersze zostaną przypisane nazwiskom
dopiero po zakończeniu prac komisji oceniającej (wtedy zostaną otworzone koperty z danymi
osobowymi). Oceny nadesłanych wierszy dokona komisja konkursowa w skład której wchodzą:
Andrzej Salnikow (przewodniczący) – poeta i dziennikarz, członek Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich oddział Warszawa; Elżbieta Fionik – dyr. Bielskiego Domu Kultury; Andrzej Dłużewski –
kier. Osiedlowego Domu Kultury, a zarazem prezes Stowarzyszenia Konferansjerów Ziemi
Bielskiej.
Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach Konkursu listownie oraz
zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Powyższe

informacje o Konkursie i informacje o

wynikach znajdą się na stronie internetowej Bielskiego Domu Kultury www.bdkbielsk.pl oraz
stronie internetowej Osiedlowego Domu Kultury, a także stronie Stowarzyszenia Poetów Ziemi
Bielskiej na Facebooku.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji
imion i nazwisk finalistów, fotografii z uroczystości wręczenia nagród, a także do publikacji i
prezentacji nagrodzonych utworów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, w publikacjach promujących
organizatorów oraz na ich stronach internetowych bez dodatkowych honorariów. Nie wysyłają też
indywidualnych podziękowań za udział w konkursie. Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na
konkurs akceptuje w całości warunki regulaminu. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatorów, wynikających z
tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnienie jego wyników z zachowaniem przepisów zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz.922).
Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Stowarzyszenie Poetów
Ziemi Bielskiej.
Termin nadsyłania wierszy do 30 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Wiersze należy nadsyłać na adres Osiedlowy Dom Kultury, ul. 11 Listopada 10, 17-100 Bielsk

Podlaski, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poezji Ziemi Bielskiej”. Ogłoszenie wyników i
wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali 22 października 2020 r. o godz. 13 w
Bielskim Domu Kultury. Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach, otrzymają statuetki,
dyplomy i nagrody książkowe. Ich nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w „ Bielskim
almanachu literackim 2021”.
Zdyskwalifikowane zostaną wiersze, które nadejdą drogą mailową lub zostaną przesłane po
terminie oraz zestawy przekraczające ilość wierszy podaną w regulaminie albo wymaganą objętość
tekstu.
Głównym organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej.

Informacje:
Koordynator konkursu: Andrzej Salnikow
Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej, ul. Mickiewicza 31a/6, 17-100 Bielsk Podlaski, tel.
790 416 691; 662 736 163; e-mail: andrzejsalnikow@wp.pl

