
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
                Theatrum mundi – świat teatru 

1. Cel Konkursu: 

a a)  Rozbudzenie  zainteresowań  literackich  oraz  teatralnych  wśród  mieszkańców  gminy
Kosakowo, a także pobliskich terenów;
b) Inspirowanie twórczości poetyckiej;
c) Uświetnienie jubileuszu 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce;
d) Promocja czytelnictwa i kosakowskiej Biblioteki Publicznej im. Augustyna Necla 
w Kosakowie w ramach Tygodnia Bibliotek;
e) 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 z ramienia Urzędu Gminy Kosakowo: 
dr Karol Dettlaff, specjalista ds. kultury
e-mail: rkis@kosakowo.pl
tel.: 58 620 06 95

3. Wymogi Konkursu:

a) Warunkiem uczestnictwa jest osobiste dostarczenie lub nadesłanie najpóźniej do dnia 7
maja 2015 r. (decyduje data dostarczenia) do godz. 16.00 na adres: Biblioteka Publiczna
Gminy  Kosakowo,  ul.  Fiołkowa  2a,  81-198  Kosakowo  –  zestawu  dwóch  utworów
poetyckich dowolnej długości (maszynopis lub wydruk komputerowy),  które nie były
dotychczas  publikowane ani  nagradzane w żadnym konkursie  (z  dopiskiem  Konkurs
Poetycki). Tematyka utworów: inspiracje teatralne i / lub dramaturgiczne. 

b) Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem, narysowanym znakiem itp.). Tym
samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę, która powinna zawierać dane: imię 
i nazwisko autora, wiek, miejscowość zamieszkania, telefon oraz adres e-mail.

c) 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. 

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

e) Nadesłane  utwory  poetyckie  oceniać  będzie  specjalnie  powołane  Jury  Konkursu.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 15 maja 2015 r. w czasie  Wieczoru
Poetyckiego organizowanego przez wymienione w punkcie 2. niniejszego  Regulaminu
podmioty.

f) Uczestnictwo w  Konkursie  jest  równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych  osobowych  autora  tylko  i  wyłącznie  w celu  przeprowadzenia  Konkursu,  jak
również wyrażeniem zgody na późniejszą publikację nagrodzonych utworów w roczniku
Polska Gmina Kosakowo.  

   
4. Postanowienia końcowe:

a) W  sprawach  spornych  ostateczna  interpretacja  Regulaminu  Konkursu należy  
do Organizatora. 
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