Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Władysław Sebyła – poeta Katynia”
I. Organizator:
1. organizatorem konkursu jest Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie,
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie, Instytut Filologii Polskiej
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wraz z Muzeum Katyńskim i Oddziałem
Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
2. patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Katyńskie,
3. konkurs ogłoszony jest po raz pierwszy i ma zasięg ogólnopolski.
II. Cele konkursu:
1. rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, zwłaszcza związanej z
tematyką katyńską,
2. wyłowienie talentów literackich,
3. przypomnienie sylwetki Władysława Sebyły (ur. 6 lutego 1902 roku w Kłobucku koło
Częstochowy, polskiego poety, krytyka, podporucznika rezerwy piechoty Wojska Polskiego,
zamordowanego przez NKWD w Katyniu wiosną 1940 roku).
III. Adresaci konkursu:
1. konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do wszystkich piszących w języku polskim,
2. konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
 kat. I – młodzież w wieku 16–19 lat
 kat. II – dorośli powyżej 19 lat
3. udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny,
4. autorem wiersza/wierszy może być tylko jedna osoba,
4. uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanych prac.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą zestawu wierszy w formie wydruku
komputerowego zawierającego maksymalnie 4 utwory w 3 egzemplarzach oraz zapisane w
formie elektronicznej (płyta CD),
2. nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach, a
także publikowane na stronach internetowych,

3. każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z
wierszem; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z
danymi o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail (uczniowie
proszeni są o podanie klasy i szkoły),
4. prace należy przesłać do 15 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na
adres:
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa
/koniecznie z dopiskiem na kopercie „Poeta Katynia” + kategoria wiekowa/
5. do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone osoby przysyłające zestawy zawierające
więcej niż 4 wiersze i/lub zestawy opatrzone nie godłem, ale pełnymi danymi osobowymi i/lub
osoby, które w kopercie nie umieszczą wymaganych informacji,
6. jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy,
7. autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w wydawnictwie pokonkursowym
oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora,
8. zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora
regulaminu konkursu.
V. Zasady przyznawania nagród:
1. prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac
złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we
własnych celach, m.in. w celu publikacji, bez wypłaty honorariów,
2. nagrodą w konkursie jest wydanie tomiku poetyckiego poświęconego Władysławowi Sebyle
składającego się z wierszy laureatów i wyróżnionych w konkursie oraz nagrody książkowe,
3. ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji,
4. ogłoszenie wyników nastąpi 6 lutego 2018 r. w siedzibie Muzeum Katyńskiego przy ul. Jana
Jeziorańskiego 4 w Warszawie podczas otwarcia wystawy upamiętniającej postać Władysława
Sebyły. Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach telefonicznie i drogą elektroniczną,
5. koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy.
VI. Postanowienia końcowe:
1. w sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator,

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia
przyczyn od niego niezależnych,
3. więcej

informacji

na

temat

konkursu

można

uzyskać

na

stronie

internetowej

www.szembek.czest.pl lub pisząc na adres e-mail: towarzystwo.szembekow@gmail.com

