„Ja duszą kwitnę, duszą…” – ten cytat,
zaczerpnięty z twórczości Zosi Smreczyńskiej,
towarzyszy

tegorocznej

edycji

konkursu

poetyckiego Jej imienia. Można powiedzieć,
że wiersz jest zwierciadłem duszy, pokłosiem
pracy

poetów,

owocem

wewnętrznych

refleksji, przemyśeeń.
Oby

takie

eiterackie

owoce

przyniosła

tegoroczna edycja Konkursu, do udziału
w którym serdecznie zapraszamy.

„Ja duszą kwitnę,
duszą…”
VIII POWIATOWY
KONKURS
POETYCKI

im. Zosi Smreczyńskiej
córki Władysława Orkana

Limanowa – 2019

REGULAMIN
ORGANIZATORZY
1.
2.
3.

Powiat Limanowski
Burmistrz Miasta Limanowa
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Limanowej.

I.

Cele konkursu
 ujawnianie i promowanie młodych
talentów poetyckich
 pobudzanie wrażliwości literackiej
i aktywności twórczej
 inspirowanie do uprawiania twórczości
poetyckiej, stwarzanie możliwości
publicznej prezentacji tekstów
 upamiętnienie postaci poetki Zosi
Smreczyńskiej – córki Władysława
Orkana
 odkrywanie i promowanie znanych
i mniej znanych tekstów Orkana
i Smreczyńskiej

II. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być
mieszkańcy Powiatu Limanowskiego:
 uczniowie klas V - VIII szkół
podstawowych;
 uczniowie szkół ponadpodstawowych;
 dorośli.
III. Zasady uczestnictwa w konkursie
1.
Przesłanie na adres biblioteki w
Limanowej lub doręczenie osobiste od 1 do 4
tekstów poetyckich (nigdzie wcześniej nie
publikowanych) o objętości nie
przekraczającej 1 strony wydruku
komputerowego lub rękopisu (dla
1 tekstu). Należy także dostarczyć

konkursowe teksty w wersji
elektronicznej – nagrane na płytę
CD.
2.
Teksty należy dostarczyć w
trzech egzemplarzach.
3.
Prace uczestnicy konkursu winni
złożyć w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Limanowej
(ul. Matki Boskiej Bolesnej 13,
34-600 Limanowa) do dnia
30 kwietnia 2019 r. Po tym terminie
nadesłane bądź złożone prace nie będą
uwzględniane w konkursie.
4.
Na kopercie należy umieścić
dopisek „KONKURS POETYCKI
2019”
5.
Prace konkursowe należy
podpisać pseudonimem. Do każdej
pracy opatrzonej pseudonimem należy
dołączyć osobną, zaklejoną kopertę
w której znajdą się: formularz
zgłoszeniowy (Zał. Nr. 1) oraz zgoda
na przetwarzanie i publikację danych
osobowych (Zał. nr 2).
6.
Udział w konkursie jest
równoznaczny
z wyrażeniem zgody przez uczestnika
na nieodpłatne wykorzystanie
i publikowanie wybranych utworów
przez organizatorów konkursu do celów
promocyjnych.
7.
Rozstrzygnięcie konkursu,
wręczenie nagród oraz prezentacja
wyróżnionych utworów odbędzie się
siedzibie Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Limanowej.
O terminie poinformujemy w osobnym
komunikacie. Informacja będzie
zamieszczona na stronie
www.mbp.limanowa.pl.

IV.
Podsumowanie konkursu i nagrody
Powołane przez organizatorów jury dokona oceny
prac konkursowych i przyzna nagrody rzeczowe
w trzech odrębnych kategoriach (szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe, dorośli).
Za udział w konkursie przyznawane będą też
nagrody specjalne oraz wyróżnienia i dyplomy.
Informujemy uczestników, że nie zwracamy
nadesłanych na konkurs prac.
Regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu
zamieszczone są na stronach:
www.mbp.limanowa.pl
Wszelkich informacji o konkursie udziela
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Limanowej, tel. 18 33 72 140 wew. 109,
e-mail: instruktor@mbp.limanowa.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
oprac. Maria Trzupek, Joanna Michalik

