
Regulamin Konkursu „Plac Wolności Poetów” 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 

2. Celem konkursu jest promocja poezji wspólczesnej i różnych form jej istnienia w przestrzeni 

miejskiej, jak również ukazanie oryginalnych sposobów prezentacji twórczości artystycznej. 

3.  W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy ukończyli 18 rok życia, zarówno przed debiutem jak i 

po debiucie. Organizator przez debiut rozumie publikację wiersza w prasie bądź w Internecie, jak też 

wydanie autorskiej książki. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech wierszy własnego 

autorstwa o dowolnej tematyce do dnia 30 kwietnia 2017. Utwory (wiersze) nie mogą być wcześniej 

publikowane (zarówno na papierze, jak i w Internecie), ani nagradzane na innych konkursach. Prace 

należy przesłać  drogą elektroniczną na adres : g.marcinkowski@palac.art.pl 

W tekście maila należy zawrzeć następujące dane:  imię, nazwisko, adres  i telefon. Należy też 

załączyć następujące oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Pałac Kultury 

Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1 w ramach realizacji i promocji 

Konkursu „Plac Wolności Poetów” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997r. ( DZ.U.2016 poz. 922 .) 

4. Utwory będą podlegały dwustopniowej ocenie. W pierwszym etapie organizator wyłoni 15 

najlepszych zestawów wierszy, których autorzy zostaną zaproszeni na finał Konkursu, który odbędzie 

się  13 maja 2017 r. na placu Wolności 1, przed siedzibą organizatora. Finaliści zostaną bezpośrednio 

poinformowani o nominacji. 

5. W drugim etapie, uczestnicy zaprezentują swoje utwory podczas finału konkursu przed jury i 

publicznością. W drugim etapie Konkursu ocenie będzie podlegała, oprócz walorów artystycznych, 

również forma prezentacji utworu. Dopuszczalne będą również takie formy prezentacji jak:  

-recytacja 

-performance  

- happening 

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty przyjazd i udział w finale konkursu. Organizator nie 

zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży. 

7. Rozdysponowane zostaną nagrody finansowe których łączna pula wynosi 3000 zł. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego rozdysponowania nagród i wyróżnień. Decyzje 

Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu 
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