
CK-OSIEDLOWY DOM KULTURY 

w ŁĘCZNEJ 

 

ogłasza POWIATOWY KONKURS POETYCKI 

adresowany do 

uczniów szkół  

podstawowych i średnich 

 

Cele konkursu: 

 pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności 

twórczej w dziedzinie poezji 

 konfrontowanie twórczości poetyckiej 

 promowanie młodych twórców 

REGULAMIN 
 na konkurs należy przesłać zestaw od 3 do 5 wierszy 

(w 4 egzemplarzach) niepublikowanych 

w wydawnictwach zwartych i czasopismach 

ogólnopolskich oraz nienagrodzonych w innych 

konkursach, 

 nie jest wymagany maszynopis, jednak brak 

czytelności rękopisu zdyskwalifikuje teksty 

 każdą stronę tekstu należy oznaczyć pseudonimem 

pisanym drukowanymi literami (nie godłem w 

postaci rysunku!), 

 wypełnioną kartę zgłoszenia należy umieścić w 

osobnej kopercie, opatrzonej takim samym 

pseudonimem i dołączyć do zestawu wierszy.  

Brak prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia 

dyskwalifikuje z udziału w konkursie, 

 w przypadku kiedy placówką delegującą jest szkoła 

w kopercie z danymi autora należy również zamieścić 

dane nauczyciela wraz ze zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych, 

 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego 

publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy 

zarówno w almanachu pokonkursowym, w drukach 

okolicznościowych i środkach masowego przekazu 

w kraju i za granicą bez zgody autorów i honorarium, 

 rywalizacja konkursowa odbywa się w dwóch 

kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy V-

VIII) oraz szkoły ponadpodstawowe, 

 Jury zastrzega, teksty uznane za plagiat zostaną 

odrzucone, 
 werdykt Jury jest niepodważalny, 
 teksty należy składać do 20 października 2020 roku 

na adres: 

CENTRUM KULTURY 

UL. OBROŃCÓW POKOJU 1 

21-010 ŁĘCZNA 

z dopiskiem: „SZTUBACKIE STROFY” 

 

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem 

Starosty Łęczyńskiego 

Nagrody w konkursie finansowane są ze środków 

Powiatu Łęczyńskiego 

Zeszyt poetycki 25. Powiatowego Konkursu 

Poetyckiego „SZTUBACKIE STROFY”  Łęczna 2020 

oraz pamiątkowe dyplomy i podziękowania 

finansowane są ze środków Centrum Kultury  

w Łęcznej 

 

 wyniki konkursu zostaną opublikowane 03.12.2020 

roku na stronie internetowej Centrum Kultury 

www.ck.leczna.pl. 

 odbiór dyplomów i nagród do 18.12.2020 r. w 

Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem 

określającym zasady konkursu.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania  

zdjęć oraz informacji z przebiegu konkursu w mediach 

(Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz                      

w publikacjach i w wydawnictwach powiatu łęczyńskiego 

(druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie) 

oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 

rozpowszechnienia.  

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych 

uczestników oraz opiekunów zgodnie z przepisami ustawy  

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

 (Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn zm.)  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za 

naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników 

konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, 

przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez 

podania przyczyny.  

6. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu 

niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu.  

7. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez 

zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.  

8. Przysłane prace przechodzą na własność organizatora.  

 

 

Informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na 

stronie: www.ck.leczna.pl i www.powiatleczynski.pl  

 

Informacji o konkursie udzielają:  

Małgorzata Ostasz-Szeliga i Paweł Brodzisz (tel. 888823327) 

tel. 81 752 15 42 lub 81 752 15 47  

 

 

 

http://www.ck.leczna.pl/
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25. POWIATOWY 

KONKURS 
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SZTUBACKIE STROFY 

 

ŁĘCZNA 2020 

 

 


