
Podkarpacki Turniej Jednego Wiersza „Strofy o Niepodległej 2018” 
 

Regulamin  
 
1. Organizatorami Turnieju są: Oddział Związku Literatów Polskich w 
Rzeszowie i czasopismo Samorządu Gminy Błażowa „Kurier Błażowski” . 
 
2. Turniej Jednego Wiersza „Strofy o Niepodległej 2018”  skierowany jest do 

wszystkich twórców niezrzeszonych oraz będących w związkach twórczych.  
 
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza w czterech 
egzemplarzach wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. Wiersz nie może być nagrodzony  wcześniej na innych 
konkursach i powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Może to być 
dowolne słowo, ciąg słów, itp. Wiersz należy przesłać do dnia 1 września 

2018 r. na adres: Związek Literatów Polskich, Oddział w  Rzeszowie 35-506 

Rzeszów ul. Iranka - Osmeckiego 51.  
 
4. Autor zobowiązany jest dołączyć w zaklejonej kopercie  godło oraz dane 
personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres 
e – mail). 
 

5. Przewiduje się 3 nagrody (pieniężne) i 3 wyróżnienia (rzeczowe) - chyba, 
że jury postanowi inaczej.  
 
6. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących 
rozdziału nagród głównych i interpretacji regulaminu należy do 
przewodniczącego jury. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich 

decyzji. 
 
7. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.  
 

8. Organizatorzy powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów 
wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są 
równoznaczne z zaproszeniem.  Finał Turnieju przewidziany jest w drugiej  

połowie października 2018r.  
 
9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów 
autorom zakwalifikowanych do finału tekstów.   
 
10. Komunikat jury o wynikach Turnieju rozesłany zostanie do f inalistów, 
prasy, radia i telewizji regionalnej oraz zostanie  zamieszczony na stronie 

internetowej Oddziału ZLP w Rzeszowie http://www.zlp.rzeszow.pl/ 
 
11. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy 
wskazanych przez jury w osobnej publikacji. Nadesłanie wiersza na konkurs 
jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, internecie 
oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone 

wiersze nie przewiduje się honorariów.   
 
12. Autorzy przesyłając wiersze wyrażają zgodę na opublikowanie ich 
podstawowych danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w mediach 
oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z 
późn. zm.)oraz przepisów wynikających z RODO wprowadzonych 25. maja 

2018 r. 
 
 
 

 


