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Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika  

w Piotrkowie Trybunalskim 

ogłasza 

XLIX Ogólnopolski Konkurs Literacki o „Rubinową Hortensję” 

(w dziale poezji) 

 

I CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja poezji, 

integracja środowisk literackich, rozbudzenie zainteresowania poezją, popularyzacja 

współczesnej poezji.  

II ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie niepublikowanych i nienagradzanych prac 

na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika 

Mediateka 800-lecia 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 

97-300 Piotrków Trybunalski 

z dopiskiem na kopercie „Rubinowa Hortensja” w terminie do 30.09.2019 r. (decyduje 

data                stempla pocztowego) 

2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie będące członkami stowarzyszeń 

pisarzy, jak i niezrzeszone. 

3. Do prac oznaczonych godłem słownym (inaczej - pseudonimem) należy dołączyć  

zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe autora 

(imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail oraz numer telefonu) oraz oświadczenie RODO - o 

przetwarzaniu danych osobowych. 
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4. Każdy uczestnik powinien nadesłać jeden zestaw, na który składać się będzie od 3 do 5 

utworów, w 4 egzemplarzach na papierze o formacie A4 oraz płytę CD/pendrive z tymi 

samymi utworami. 

5. Każdy zestaw utworów powinien być oznaczony godłem. 

6. Tematyka i forma utworów dowolna.  

7. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie 

więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie. 

8. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na 

stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach. 

 

III POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie utworów, przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

2. Organizatorzy nie zwracają tekstów, zastrzegając sobie prawo do publikacji nagrodzonych 

i wyróżnionych wierszy w prasie, radiu, telewizji a także rozpowszechniania utworów 

w Internecie. 

3. Po rozpoznaniu i ocenie prac jury przyzna nagrody: 

I nagroda -  2.000 zł; 

II nagroda - 1.500 zł; 

III nagroda -   1.000 zł. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

5. Organizator ogłosi wyniki konkursu w październiku 2019 roku. Nagrodzeni zostaną o tym 

poinformowani odpowiednim pismem. 

6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na oficjalne wręczenie nagród oraz kosztów 

noclegów. 

7. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

Dodatkowe informacje: 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Mediateka 800-lecia 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 
97-300 Piotrków Trybunalski 
tel.: 44 681 40 60 


