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1.Cele konkursu: 

- pobudzenie wrażliwości poetyckiej, 
- inspirowanie do aktywności twórczej, 
- popularyzowanie twórczości poetyckiej młodych autorów, 
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń. 
 

2.Warunki udziału w konkursie 

a/ Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych. 
I kat. 9 -13 lat 
II kat.14 -18 lat 
III kat. dorośli 
 

b/ Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w formie elektronicznej utworów dotychczas 
niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach poetyckich do dnia 29.04.2022 r. 
na adresy e-mailowe: 

sekretariat@paczkow.eu 
lub 

organizacjaimprez@paczkow.eu 
 

 

c/ Tematyka „ Mury Mówią”  

- interpretacja może być dosłowna jako zjawisko historyczne, architektoniczne, przyrodnicze, 
część świata natury. Zachęcamy także do metafizycznego ujęcia tematu, 
- tematem mogą też być zabytki Paczkowa ich architektura, piękno, które zachwyca do dnia 
dzisiejszego. 
 

d/ Utwory powinny być nadesłane w formie pliku tekstowego (doc/docx) lub pliku PDF. 
Każdy utwór powinien być oznaczony godłem (słowne lub cyfrowe). 
To samo godło powinno występować w nazwie dołączonego pliku zawierającego dane: 
- tytuł utworu lub utworów 
- imię i nazwisko autora 
- wiek autora 
- adres autora 
- adres mailowy 
- numer telefonu 
- adres szkoły, ew. nazwisko nauczyciela opiekuna 

 



3. Nagrody 

a/ Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. 
b/ Organizator przyzna w kat. I i II nagrody rzeczowe, w kat. III nagrody pieniężne 
 
4. Uwagi organizacyjne 

a/ Utwory, które nie będą spełniać warunków zawartych w regulaminie oraz prace 
nieczytelne z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury. 
 

b/ Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy 
oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium 
autorskiego. 
 
c/ W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

d/ O wynikach konkursu Organizator powiadomi laureatów (e-mailem lub telefonicznie ). Protokół 
z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora www.paczkow.eu 
po rozstrzygnięciu konkursu. 
 
e/ Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich 
danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników. Warunkiem udziału w konkursie jest 
nadesłanie podpisanego oświadczenia w celu realizacji obowiązków wynikających z 
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO” . 


