
REGULAMIN konkursu jednego wiersza o temacie CEBULA 

 

I  CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest:  

- inspirowanie do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania 

wyobraźni oraz kreatywności, 

- stworzenie możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów, 

- integrację środowisk literackich z lokalną społecznością. 

- pogłębienie wiedzy na temat lokalnej tradycji i historii, 

- promocja Sochaczewa, 

- kształtowanie pożądanych postaw w obszarze eko - zachowań. 

 

II  ZASADY UCZESTNICTWA 

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych 

  - do 18 lat (dzieci i młodzież) 

  - powyżej 18 lat (młodzież starsza i dorośli) 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby z kraju i zagranicy, piszący w języku 

polskim, osoby niezrzeszone, jak i będące członkami związków twórczych 

(poetyckich). 

3. Uczestnicy nadsyłają jeden wiersz własnego autorstwa o temacie CEBULA, 

nie publikowany wcześniej w wydawnictwach opatrzonych numerem ISBN, 

ISSN oraz na stronach internetowych i nie nagradzany w innych konkursach. 

4. Wiersz zapisany jako dokument w formacie doc. należy przesłać wyłącznie drogą 

elektroniczną na adres email: atut-sochaczew@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie 

do 25 sierpnia 2022 r. do godz. 20:00. Prace po terminie nie będą brane pod uwagę.  

5. Autor w tytule wiadomości wpisuje:  

Konkurs -  temat CEBULA do 18 lat lub Konkurs – temat CEBULA powyżej 18 lat. 

mailto:atut-sochaczew@wp.pl


Autor zobowiązany jest do podania w wiadomości numeru telefonu kontaktowego oraz 

imię i nazwisko (autora wiersza). 

Rodzic/opiekun prawny uczestników w kategorii wiekowej do 18 lat wpisują klauzulę 

o treści: Wyrażam zgodę na uczestnictwo podopiecznego (imię i nazwisko) 

w Konkursie Jednego Wiersza o temacie CEBULA (imię i nazwisko opiekuna 

prawnego). 

Organizator informuje, że jurorzy konkursu otrzymają do oceny tylko wydruk wiersza, 

bez wglądu do nazwiska autora. 

6. Prace konkursowe w ww. dwóch kategoriach ocenia jury wyłonione 

z Sochaczewskich Wieczorów Literackich „Atut”. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia 

w obu kategoriach konkursu - laureatów I, II, III nagrody oraz przyznania wyróżnień. 

7. Laureaci zobowiązani są do udziału w uroczystości finałowej podczas Festiwalu 

Sochaczewskiej Cebuli, który zorganizowany zostanie 4 września 2022 r., na terenie 

bulwarów /ul. Podzamcze/ w Sochaczewie, i zaprezentowanie nagrodzonego wiersza.  

8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

III POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród, laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wierszy laureatów (wyłącznie 

w celach promocyjnych) w wydawnictwach pokonkursowych oraz mediach, jak 

również do cytowania tych utworów, bez dodatkowej zgody autorów 

i rodziców/opiekunów prawnych uczestników w kategorii do 18 lat oraz bez 

honorarium autorskiego. 

3. Przesyłając wiersze do konkursu, autorzy oraz opiekunowie prawni osób 

w pierwszej kategorii wiekowej, wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem. 

4. Jury może dokonać innego podziału nagród. 

5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator, w porozumieniu 

z jurorami. 


