
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika 

w Piotrkowie Trybunalskim 

ogłasza 

51. Ogólnopolski Konkurs Literacki o „Rubinową Hortensję” 

(w dziale poezji) 

 

I.  CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości literackiej, promocja twórczości poetyckiej, 

popularyzacja poezji poprzez prezentacje dorobku początkujących twórców, wzmacnianie 

pozycji literatury i kreowanie poezji na atrakcyjną formę artystycznego wyrazu.  

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie niepublikowanych i nienagradzanych prac 

na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika 

Mediateka 800-lecia 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

z dopiskiem na kopercie „Rubinowa Hortensja” w terminie do 10 marca 2023 r. (decyduje 

data stempla pocztowego). 

2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie będące członkami stowarzyszeń pisarzy, 

jak i niezrzeszone. 

3. Do prac oznaczonych godłem słownym (inaczej - pseudonimem) należy dołączyć zaklejoną 

kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, 

dokładny adres, e-mail oraz numer telefonu) oraz oświadczenie RODO – o przetwarzaniu 

danych osobowych. 

4. Każdy uczestnik powinien nadesłać jeden zestaw, na który składać się będzie od 3 do 5 

utworów, w 4 egzemplarzach na papierze o formacie A4 oraz płytę CD/pendrive z tymi 

samymi utworami. 

5. Każdy zestaw utworów powinien być oznaczony godłem. 

6. Tematyka i forma utworów dowolna. 

7. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej 

niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie. 

8. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem, publikowane w Internecie, 

a także nagradzane w innych konkursach. 

9. Z okazji 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie 

Trybunalskim, Organizator wprowadza dodatkową kategorię: „Wiersz o …”. 



Uczestnicy do podstawowego zestawu wierszy mogą dołączyć wiersz o dziejowości 

wiedzy i tekstu. Wiersz ten nie może być zgłoszony jako jedyna praca konkursowa 

autora.  

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie utworów, przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

2. Organizatorzy nie zwracają tekstów, zastrzegając sobie prawo do publikacji nagrodzonych  

i wyróżnionych wierszy w prasie, radiu, telewizji a także rozpowszechniania utworów  

w Internecie. 

3. Po rozpoznaniu i ocenie prac jury przyzna nagrody: 

I nagroda - 2.500 zł; 

II nagroda - 2.000 zł; 

III nagroda - 1.500 zł; 

Nagroda Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika za „Wiersz o …” 

- 700 zł. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

6. Organizator ogłosi wyniki konkursu 2 maja 2023 roku. Nagrodzeni zostaną o tym 

poinformowani odpowiednim pismem. 

7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na oficjalne wręczenie nagród oraz kosztów 

noclegu. 

8. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

 

Dodatkowe informacje: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika 

Mediateka 800-lecia 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 

97-300 Piotrków Trybunalski 

tel.: 44 681 40 60 

 

 

 



        


