
                 

 

 KONKURS POETYCKI im. JANA LEOŃCZUKA  

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator i czas trwania konkursu 

1. Organizatorzy: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Redakcja Poeci w sieci. 

Współorganizator: Wydział Filologiczny Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w 

Białymstoku i Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku  

2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i ochroną danych osobowych czuwać 

będzie Sekretarz Konkursu.  

3. Termin nadsyłania prac upływa do 30 sierpnia 2022, decyduje data 

elektronicznego przesłania zgłoszenia pod adres: poeciwsieci.konkurs@gmail.com  

4. Prace konkursowe będziemy przyjmować tylko w formie elektronicznej, zapisanej 

w plikach tekstowych (z możliwością ich edycji). 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu określonego w pkt. 3. 

II. Idea Konkursu: 

1. Przybliżenie postaci nieżyjącego już Jana Leończuka. poety, prozaika, eseisty, 

tłumacza, Człowieka – instytucji.  

2. Popularyzowanie poezji współczesnej. 

3. Integracja międzypokoleniowa. 

II. Kategoria Konkursu.  

1. POEZJA - kategoria otwarta o dowolnej tematyce wierszy.  

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie:  

1. Uczestnikiem Konkursu Poetyckiego im. Jana Leończuka może być każda osoba 

fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami 

konkursu mogą być osoby mieszkające i tworzące zarówno w województwie 

podlaskim , jak i Polsce, oraz mieszkające poza granicami naszego Kraju, mające już 

dorobek poetycki. 
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2. Na pracach nie należy umieszczać informacji o autorze, lecz jedynie godło 
literowe i tytuł utworu. Godłem powinny zostać opatrzone teksty z pracą 
konkursową i formularzem zgłoszeniowym. 

3. W tytule wiadomości e-mailem należy wpisać: Konkurs Literacki im. Jana 
Leończuka.   

4. Utwory powinny być napisane w języku polskim.  

5. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa wiersze, które nie brały i nie biorą 

udziału w innym konkursie oraz nie były dotąd publikowane (w tym również w 

Internecie), ani też nagradzane; powinny stanowić własność Autora.  

6. Każda praca konkursowa powinna być zgłoszona na formularzu konkursowym i 

powinna być podpisana nazwą godła. Wszystkie prace jednego autora muszą być 

podpisane tym samym godłem.   

V. Jury: 

1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Stowarzyszenie Szukamy Polski, 

Redakcję Poeci w sieci, Wydział Filologiczny Kolegium Literaturoznawstwa 

Uniwersytetu w Białymstoku i Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w 

Białymstoku.  

2. Jury – oceniając prace konkursowe – nie będzie miało dostępu do danych 

osobowych autora; będzie znać jedynie pseudonim/godło.  

3. Od decyzji Jury nie ma odwołania.  

VI. Kryteria oceniania  

1. twórczy charakter utworu,  

2. poziom literacki pracy,  

3. poprawność stylistyczna i językowa, 

4. samodzielność i oryginalność,  

VII. Wyniki Konkursu:  

1. Wyniki Konkursu Poetyckiego im. Jana Leończuka zostaną ogłoszone podczas 

uroczystej gali w Książnicy Podlaskiej 6 października 2022 o godz. 12.00.  

2. Laureaci Konkursu otrzymają karty prezentowe lub nagrody pieniężne, upominki i 

dyplomy. 

 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie peciwsieci.pl 

oraz w miarę możliwości w wydawnictwie książkowym w 2023 roku.  

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów: 

szukamyplski.com, poeciwsieci.pl.  

2. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje w całości jego Regulamin. 



 3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w 

niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 

zdyskwalifikowani ze względów formalnych. 

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zredagowania, korekty oraz 
bezpłatnego publikowania w mediach nadesłanych na Konkurs utworów lub ich 
fragmentów, a także na publikację w wydawnictwie drukowanym - bez 
uiszczania przez organizatorów konkursu honorarium autorskiego. 
 
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku do celów związanych z Konkursem.  

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach 

marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 

133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje 

dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z 

Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie 

Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, 

lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

7. Przysłane dane osobowe są niezbędne do realizacji Konkursu Poetyckiego im. 

Jana Leończuka i służą analizie statystycznej, oraz są zgodne z RODO - 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

8. Dane osobowe zostaną zniszczone po zakończeniu Konkursu. 

9. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje 

wyłącznie Organizatorom Konkursu. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

11. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu 

bez podawania przyczyn. 

 

 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego. 

 


