Regulamin uczestnictwa w Konkursie Poetyckim
Organizatorem „Konkursu Poetyckiego”, zwanego dalej konkursem, jest stowarzyszenie tutajteraz.
Konkurs podzielony jest na 2 etapy.
Główną nagrodą jest wydanie jednego autorskiego tomiku wierszy oraz zorganizowanie
spotkania promocyjnego.
Wybrane wiersze półfinalistów zostaną zamieszczone w papierowym wydaniu „Kultury
Siedleckiej” oraz na stronie internetowej www.kulturasiedlecka.pl.

I etap – zgłoszenie do konkursu
1. Konkurs skierowany jest do siedleckich twórców. Przez określenie siedlecki twórca
organizator rozumie autora, który tworzy w Siedlcach (dotyczy również studentek i
studentów mających stały meldunek w innym miejscu, ale mieszkających i tworzących w
Siedlcach).
2. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2011 roku
(liczy się data wpłynięcia zgłoszenia)
3. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:
kulturasiedlecka@wp.pl (w temacie maila należy wpisać „Konkurs Poetycki”) oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod adresem: „Kultura Siedlecka”, Pułaskiego 11, 08–
110 Siedlce (na kopercie należy napisać „Konkurs Poetycki”)
4. Każde zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko autora, datę urodzenia, jego adres
zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail oraz klauzulę o wyrażeniu zgody na
wykorzystanie powyższych danych w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie dodatkowych treści w zgłoszeniu, w celu np. zyskania
przychylności komisji konkursowej
5. Każdy utwór musi się znaleźć na osobnej kartce (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem
poczty tradycyjnej) lub w oddzielnym załączniku (w przypadku zgłoszenia pocztą
elektroniczną)
6. Zgłaszający do konkursu muszą zgłosić min. 5 utworów poetyckich, ale nie więcej niż 8
7. Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie jednoznaczne z
odrzuceniem zgłoszenia
8. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone do dnia 15 lipca 2011.
II etap – dotyczy wyłonionych półfinalistów
1. Wyłonieni półfinaliści będą zobowiązani w przeciągu 10 dni roboczych – od ogłoszenia
wyników I etapu konkursu – dostarczyć osobiście lub pocztą (w wersji papierowej) utwory,
które chcieliby zamieścić w tomiku (maksymalnie 30, ale nie mniej niż 20 – włącznie z tymi
zgłoszonymi do pierwszego etapu) oraz w wersji elektronicznej na adres
kulturasiedlecka@wp.pl. Niedostarczenie utworów w terminie będzie się wiązało z
dyskwalifikacją z konkursu
2. Wyniki drugiego etapu konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 sierpnia 2011.

1.
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
2.

III etap – dotyczy zwycięzcy konkursu
Zwycięzca będzie zobowiązany, przed przystąpieniem do prac redakcyjnych nad wydaniem
tomiku, wyrazić pisemną zgodę na publikację utworów zgłoszonych do konkursu oraz
akceptację poniższych warunków:
akceptowanie ustalonych, w porozumieniu z wydawcą, terminów oraz dotrzymywanie
wynikających z nich zobowiązań
konsultowanie wszelkich zmian z wydawcą (czyli jego przedstawicielem wymienionym w
umowie jako redaktor lub redaktorka tomiku) dotyczących zmian utworów, kolejności ich
zamieszczenia w tomiku, zamieszczenia tekstów towarzyszących nagrodzonym utworom
(np. wstęp do tomiku), ilustracji oraz wszystkich, które wynikną podczas procesu
wydawania tomiku
konieczność współpracy przy wydawaniu tomiku z wybranymi przez wydawcę osobami,
odpowiedzialnymi za redakcję, korektę i skład
dokonanie przez wydawcę wyboru drukarni, papieru, na którym będzie wydany tomik,
formatu publikacji, projektu okładki, rodzaju oprawy tomiku, liczby egzemplarzy
wybranie przez wydawcę formy oraz miejsca kolportażu tomiku
wybranie przez wydawcę formy promocji tomiku oraz szczegółów dotyczących jej
nośników
zaplanowanie przez wydawcę spotkania autorskiego, towarzyszącego wydaniu tomiku, w
tym wybór miejsca spotkania, jego przebieg, zaproszeni goście oraz forma jego promocji i
wszelkie szczegóły dotyczące jej nośników
Termin wydania tomiku oraz organizacja spotkania promocyjnego jest przewidziany do
końca października 2011.

Udział w konkursie jest bezpłatny na wszystkich etapach jego trwania.

Organizacja niniejszego konkursu została dofinansowana przez Urząd Miasta Siedlce w ramach
dotacji dla organizacji pozarządowych.

