
   

 

 

 

 

VII edycja konkursu poetyckiego  

Spojrzenia 2017 

„…nie tylko zbrodnie są u nas możliwe.” 

Regulamin 

1. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 

w Poznaniu.  

2. Cel 

2.1. Celem konkursu jest wspieranie aktywności twórczej młodych ludzi o zainteresowaniach 

literackich i popularyzacja ich dokonań. W konkursie poetyckim Spojrzenia 2017 zachęcamy 

do dialogu z językiem poetyckim i wyobraźnią Wisławy Szymborskiej. 

 2.2. Hasłem przyświecającym konkursowi jest cytat z wiersza Z nieodbytej wyprawy 

w Himalaje. Utwór ten skłania do refleksji nad współczesnością, nieidealnym światem, w którym choć 

dzieją się złe rzeczy, znaleźć można też dobre strony. Należy ich szukać w zwykłości i codzienności. 

Wiersz ten jest charakterystyczny dla twórczości Szymborskiej, która w prostym obrazie objaśnia 

głębszy sens świata, naszego bycia w nim, demaskuje prawdy i nieprawdy z właściwą sobie lekkością, 

dystansem i ironią.  

 

3. Warunki uczestnictwa 

3.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 16 do 24 lat. Nadesłane utwory będą 

oceniane w 2 kategoriach wiekowych: 

1) 16-19 lat, 

2) 20-24 lat. 

3.2. Na konkurs należy przesłać maksymalnie 5 niepublikowanych i nienagradzanych 

wcześniej wierszy własnego autorstwa:  

 jeden wiersz inspirowany twórczością, stylem Wisławy Szymborskiej,  

 pozostałe o dowolnej tematyce. 

3.3. Każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem). Godło i informację o kategorii 

wiekowej należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty 

powinien się znaleźć wypełniony i podpisany przez uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich 

również prawnego opiekuna, formularz zgłoszeniowy.  



   

 

 

3.4. Zgłaszając swoje wiersze na konkurs, uczestnik oświadcza, że są one jego samodzielnym 

dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie. 

3.5. Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje warunki regulaminu oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Spojrzenia 

2017 wynikających z tytułu udziału w Konkursie oraz upowszechnianie wyników Konkursu 

i wizerunku laureatów z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

3.6. Uczestnicy konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub wyróżnionych przenoszą 

na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych na konkurs wierszy na poniżej wskazane 

pola eksploatacji: umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących 

Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych, czasopiśmie WBPiCAK „Panorama 

Wielkopolskiej Kultury” i materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, 

folderach, plakatach), materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki pokazywanych w siedzibie 

biblioteki i poza nią w celach promocyjnych, a także na stronie internetowej biblioteki 

www.wbp.poznan.pl. 

4. Termin i adres nadsyłania prac 

Prace należy nadsyłać w terminie do 19 maja 2017 (decyduje data stempla pocztowego) 

na adres: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu  

ul. Prusa 3 

60-819 Poznań 

Z dopiskiem: Konkurs Spojrzenia 2017 

5. Rozstrzygnięcie i nagrody 

5.1. Finał konkursu nastąpi 12 czerwca 2017 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne 

nagrody:  finansowe, rzeczowe oraz udział w warsztatach kreatywnego pisania. 

5.2. Laureaci otrzymają odpowiednio wcześniej indywidualne zaproszenia na uroczystość ich 

wręczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Pozostali uczestnicy konkursu oraz wszyscy 

zainteresowani informację o wynikach znajdą na stronie WBPiCAK www.wbp.poznan.pl. 

5.3. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu ogłoszenia wyników lub przez upoważnioną 

osobę (pisemne upoważnienie). 

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach 

i zobowiązuje się poinformować o nich niezwłocznie uczestników i zainteresowanych konkursem. 

 

Kontakt: 

Małgorzata Bochińska, Magdalena Rusnok 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBPiCAK 

tel. 61 66 40 861 

malgorzata.bochinska@wbp.poznan.pl, magdalena.rusnok@wbp.poznan.pl 


