
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO 
     

 1. Cele Konkursu

 a) Rozbudzenie  zainteresowań  literackich  (twórczych,  recytatorskich,  aktorskich)  wśród 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

 b) Integracja środowisk artystycznych;
 c) Publikacja najciekawszych prac w roczniku Polska Gmina Kosakowo.

 2. Organizator

 a) Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik;
 b) Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla.

Osoba odpowiedzialna: Karol Dettlaff;

Informacja: 
strona internetowa: www.kosakowo.pl/rkis
e-mail: rkis@kosakowo.pl
tel.: (58) 620 06 95, tel. kom.: 728 476 042

 3. Termin i miejsce Konkursu

Konkurs  Poetycki odbędzie  się  dnia  23  października  2012  r.  w  Domu  Kaszubskim
w  Dębogórzu  (ul.  Pomorska  18),  o  godzinie  17:00,  w  czasie  Wieczoru  Poetyckiego 
organizowanego przez wymienione w punkcie 2 niniejszego Regulaminu podmioty. 

 4. Wymogi Konkursu

 a) Samodzielna prezentacja dwóch własnych, nigdzie dotąd nieopublikowanych utworów 
poetyckich:  jednego  przygotowanego  wcześniej,  o  dowolnej  tematyce  i  długości, 
drugiego  napisanego  w  czasie  trwania  Konkursu.  Tematykę  drugiego  utworu 
poetyckiego  określi  Organizator  w  czasie  trwania  Konkursu.  Organizator  zapewni 
wsparcie artystyczne dla młodych poetów w postaci krótkich warsztatów poetyckich. 
Utworów poetyckich nie trzeba będzie recytować z pamięci.     

Za utwór poetycki Organizator uznawać będzie takie dzieło artystyczne, które wypełnia 
definicję  utworu  poetyckiego [z:]  Michał  Głowiński,  Teresa  Kostkiewiczowa, 
Aleksandra  Okopień-Sławińska,  Słownik  terminów  literackich,  pod  redakcją  Janusza 
Sławińskiego, Wrocław 1998, s. 613-614.

Ostateczna interpretacja, czy dany utwór spełnia wymogi definicji słownikowej, należy 
do Organizatora.

 b) Prezentacje utworów poetyckich oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu Jury 
Konkursu.

 c) Ocenie Jury podlegać będzie zarówno wartość artystyczna zaprezentowanych utworów, 
jak i sposób ich prezentacji.



 5. Zgłoszenia

Do Konkursu Poetyckiego zgłaszać się należy do dnia 22 października do godziny 16:00:

 a) Osobiście  –  w  siedzibie  Referatu  ds.  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Rekreacji Urzędu 
Gminy Kosakowo (Rewa, ul. Morska 56; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Referatu – od godz. 8:00 do godz. 16:00).

 b) Drogą mailową – na adres: rkis@kosakowo.pl.

W zgłoszeniu  podać  należy  imię  i  nazwisko  osoby  przystępującej  do  Konkursu,  wiek, 
szkołę,  do  której  zgłaszający  się  uczęszcza  oraz  nazwisko  opiekuna.  Należy  dołączyć 
czytelny tekst przygotowanego własnego utworu.

 
 6. Kategorie wiekowe Konkursu Poetyckiego

Konkurs Poetycki odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

 a) Uczniów szkół podstawowych;
 b) Uczniów szkół gimnazjalnych;
 c) Uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 7. Nagrody

Dla wyłonionych przez Jury  Konkursu laureatów przewidziano nagrody – o ich podziale 
decydować będzie Jury.  

 8. Postanowienie końcowe

W  sprawach  spornych  ostateczna  interpretacja  Regulaminu  Konkursu należy  do 
Organizatora.


