
ALTERNATYWNE POEZJOWANIE W KĄTACH RYBACKICH 

Regulamin Turnieju Jednego Wiersza 

 

            I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Alternatywni z siedzibą w Elblągu  

ul.Chopina 26/5  82-300 Elbląg  

2. Turniej jest realizowany przy udziale środków finansowych Gminy Sztutowo i Cuba 

Caffe w Kątach Rybackich 

3. Partnerem organizacyjnym Turnieju jest Urząd Gminy Sztutowo, Gdańki Klub 

Poetów i Marina Kąty Rybackie – Przystań. 

4. Turniej ma zasięg ogólnopolski. 

5. Udział w Turnieju Jednego Wiersza jest bezpłatny. 

6. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe (powyżej 18 lat). 

7. Uczestnik biorący udział w Turnieju oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

II ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Turniej Jednego Wiersza ma charakter otwarty. 

2. Tematyka utworu jest dowolna; mile widziane teksty o tematyce marynistycznej. 

3. Na konkurs można zgłosić tylko jeden wiersz własnego autorstwa, napisany w języku 

polskim, wcześniej niepublikowany i nienagradzany w konkursach literackich. 

4. Każdy autor zobowiązuje się dostarczyć organizatorom wiersz własnego autorstwa w 

formie wydruku lub czytelnego rękopisu w 3 egzemplarzach w dniu 7 sierpnia 2021 

roku w godzinach od 16 do 17 (bar Marina Kąty Rybackie – Przystań),  

5. Każdy autor zobowiązuje się wypełnić oświadczenie RODO o przetwarzaniu danych 

osobowych (wydruk oświadczenia do pobrania u organizatorów przy składaniu 

wiersza w wersji papierowej przed rozpoczęciem Turnieju) 

            III. ZASADY OCENY UDZIAŁU W TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA 

1. Oceny wierszy dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. 

2. Jurorzy ocenią tylko wiersze dostarczone organizatorom w dniu 7 sierpnia 2021 r w 

wersji papierowej i osobiście odczytane w trakcie trwania Turnieju.  

3. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe. Przewidywana 

pula nagród pieniężnych wynosi 500 zł, w tym: 

- I miejsce – 250 zł 

- II miejsce – 150 zł 

- III miejsce – 100 zł  

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się w dniu 

Turnieju, to jest 7 sierpnia 2021 r w godzinach wieczornych. 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy oraz 

członkowie Jury. 

            IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 

1. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w 

części, wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych  publikacjach, w mediach oraz 

w wydawnictwach.  


