Regulamin II Turnieju Jednego Wiersza pt. „Niech zwycięży poezja”

Założenia ogólne.
Turniej Jednego Wiersza to autorski konkurs poetycki, organizowany przez Książnicę Podlaską w
ramach IV edycji festiwalu „Autorzy i książki Podlaskie podsumowanie”. Podstawowym założeniem
konkursu jest zaprezentowanie poezji w jak najczystszej postaci. Cechą charakteryzującą to wydarzenie
jest losowanie utworów do przeczytania. Każdy z autorów usłyszy swój wiersz w interpretacji innego
uczestnika turnieju. Twórcy będą mieli przy tym okazję poznać utwory innych poetów. Zwycięskie
teksty zostaną wyłonione przez jury, a także przez samych uczestników turnieju. Naszym celem jest
pokazanie siły poetyckiego słowa - „Niech zwycięży poezja”!

REGULAMIN
I. Organizator:
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

II. Cele:
1. Prezentacja twórczości literackiej (w języku polskim).
2. Promowanie regionalnych poetów i poezji.
3. Upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w kulturze.

III. Miejsce:
1. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie
14A, audytorium na 6 piętrze.

IV Uczestnicy:
1. Głównie twórcy z terenu województwa podlaskiego, ale też inni autorzy, tworzący w języku
polskim.

V. Warunki konkursu:
1. Turniej Jednego Wiersza ma formułę otwartą. Tematyka tekstów poetyckich nie jest określona.
2. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest dostarczenie organizatorowi jednego utworu
poetyckiego, dotychczas niepublikowanego (prace mogą być publikowane online za wyjątkiem
czasopism wydawanych w internecie) i niezgłaszanego do innych konkursów.
3. Prace należy nadesłać drogą elektroniczną na adres: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl w
temacie e-maila wpisując: TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA.

4. Zgłoszone teksty zostaną odpowiednio oznaczone i przygotowane do prezentacji na Turnieju.
5. Odczytanie wylosowanego utworu poetyckiego jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
6. Naruszenie warunków Regulaminu niniejszego konkursu, skutkować będzie wykluczeniem z
konkursu, włącznie z dyskwalifikacją w razie zdobycia nagrody.

VI. Terminy:
1. Termin przyjmowania prac upływa 3.02.2020 r.
2. Turniej odbędzie się 8 lutego 2020 r. o godz. 11.30 w audytorium budynku głównego Książnicy
Podlaskiej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, VI piętro.

VII. Nagrody:
1. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych tekstów wybranych przez jury oraz publiczność.

VIII. Jury:
1. Jury oceniające zgłoszone utwory zostanie powołane przez Organizatora Turnieju.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

X. Koordynator Turnieju:
Dział Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej w Białymstoku – tel. 856767241;
e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl

