Regulamin konkursu poetyckiego „O Wstęgę Sanu”
§ 1. Przesłanie
Ogólnopolski konkurs poetycki „O Wstęgę Sanu” organizowany jest po raz piąty
i odbywa się w ramach Nadsańskich Spotkań Poetyckich. Konkurs odwołuje się
do tradycji poetyckiej zainicjowanej przed laty przez grupę poetycką „Zniesienie”
i ma na celu zachęcić do refleksji poetyckiej, połączonej z wrażliwością człowieka
na problemy współczesnego świata, jego odpowiedzialnością za ten świat oraz
powiązaniem bogactwa duchowego współczesnego człowieka z tradycją.
§ 2. Organizatorzy i Jury
Organizatorem Konkursu „O Wstęgę Sanu” jest Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury w Przemyślu. 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 5. Prace konkursowe
oceni powołane przez Organizatora Jury Konkursu Poetyckiego w składzie:
Mateusz Pieniążek – poeta, prozaik, autor bajek dla dzieci, utalentowany
muzyk i kompozytor, współzałożyciel zespołu Symphonia Aquaria,
(przewodniczący jury);
MariaGibała – poetka, autorka wielu wystaw fotograficznych,
przewodnicząca Rady Artystycznej przy RSTK Przemyśl, redaktor rubryki
„Przystań poetycka” w miesięczniku „Nasz Przemyśl”, animatorka kultury;
Teresa Paryna – poetka, felietonistka, autorka opowiadań, uzdolniona
plastyczka (rysunek, akwarela, akryl, rękodzieło artystyczne), członek
Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie, animatorka kultury.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs poetycki „O Wstęgę Sanu” ma charakter ogólnopolski i otwarty.
Tegoroczny konkurs zostaje ogłoszony z dniem 6 lipca 2022r.
2. Mogą brać w nim udział tylko osoby pełnoletnie w momencie przystąpienia
do konkursu (Załącznik nr 1).
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do Organizatora trzech utworów
poetyckich w postaci plików w formacie pdf. Utwory nie mogą być
wcześniej ocenione i nagrodzone w innych konkursach bądź publikowane
(książki, czasopisma czy antologie wierszy). Nadesłane wiersze muszą być
napisane wyłącznie w języku polskim, każdy tekst powinien być opatrzony
godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym).
4. Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików pdf
opatrzonych godłem słownym (każdy wiersz w osobnym pliku, opisany
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godłem słownym i tytułem a w przypadku braku tytułu pierwszym wersem).
Przez „godło słowne” rozumiemy pseudonim, który umożliwia zachowanie
anonimowości jego autora i nie daje możliwości identyfikacji osoby kryjącej
się za nim. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.
Całość danych osobowych pozostaje do dyspozycji Organizatora Konkursu.
Jury otrzymuje tylko zestawy wierszy opatrzone godłem. Do momentu
rozstrzygnięcia konkursu tożsamość autorów pozostaje anonimowa.
Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać tylko jeden zestaw
wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu oznacza dyskwalifikację jego
udziału w konkursie.
Termin
nadsyłania
prac
konkursowych
upływa
ostatecznie
15 sierpnia 2022r. Należy je przesłać pocztą elektroniczną na adres:
szabaga_m@wp.pl. Nadesłane po 15 sierpnia nie wezmą udziału w
Konkursie.
Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a/ prace konkursowe jak opisano w ust. 2-6;
b/ skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia
o zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na
wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku
(Załącznik nr 1);
c/
skan
lub
zdjęcie
podpisanej
odręcznie
o
przetwarzaniu
danych
osobowych
RODO
nr 2);
d/
skan
lub
zdjęcie
podpisanego
z danymi osobowymi (Załącznik nr 3);

odręcznie

e/ skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany
potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej

informacji
(Załącznik
formularza
z

banku

9. Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty
akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 20
sierpnia 2022 r. na rachunek Organizatora: BNP Paribas Bank Polska S.A.,
ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa: RSTK Przemyśl - numer rachunku:
44 1600 1462 1847 2904 5000 0001 (PLN) z tytułem wpłaty: „Konkurs
O Wstęgę Sanu + imię i nazwisko uczestnika”. Potwierdzenie dokonania
opłaty akredytacyjnej jest warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu.
10. Do oceny konkursowej przez Jury zostaną dopuszczone prace, które spełnią
wymogi formalne zawarte w ust. 2 – 9.
11. Prace konkursowe oceniane będą wg kryteriów, m.in. takich jak:
podejmowana tematyka, warsztat poetycki, wyróżniający się sposób ujęcia
oraz doboru tematu wierszy.
12. Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.

13. Dane osobowe uczestników Konkursu zostaną wykorzystane zgodnie z
ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. tylko na
potrzeby Konkursu.
14. Koordynatorem projektu z ramienia RSTK Przemyśl jest – Małgorzata
Stankiewicz; tel. kom. 509-516-667.
§ 4. Nagrody
1. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami o łącznej
puli 1000 złotych :
• I nagroda – 500 zł
• II nagroda – 300 zł
• III nagroda – 200 zł
• wyróżnienia książkowe i rzeczowe
2. Podział nagród może ulec zmianie a zadecyduje o tym Jury konkursu.
3. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione o werdykcie jury
e-mailowo lub telefonicznie.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi
podczas uroczystej gali, która odbędzie się w sali teatralnej Zamku
Kazimierzowskiego w Przemyślu w dniu 9 września 2022r.
O ewentualnych zmianach dotyczących gali pokonkursowej uczestnicy
zostaną powiadomieni oddzielnie.
Organizatorzy nie zwracają nagrodzonym uczestnikom kosztów podróży
i nie zapewniają noclegu. Nagrody powinny być odebrane osobiście
- w przypadku nieobecności nagrodzonej osoby nagroda zostanie przesłana
pocztą na koszt nagrodzonego.
Informacje szczegółowe dotyczące gali wręczenia nagród zamieszczone zostaną na
stronie Organizatora: rstkprzemysl.pl/

