
 

REGULAMIN 
Turnieju Jednego Wiersza 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

 Organizatorem Turnieju jest Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże, ul. Księdza Jana 
Stączka 12. 

 uczestnik biorący udział w Turnieju oświadcza, że zapoznał się z niniejszym      
Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia, 

 w Turnieju Jednego Wiersza mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, 

 konkurs ma zasięg ogólnopolski, 

 finał Turnieju realizowany będzie w dniu 17 maja 2019 roku w Rzeszowskim Domu 
Kultury filia Załęże, przy ul. Księdza Jana Stączka 12. 
 

 
2. CELE KONKURSU: 
 

 popularyzacja poezji w każdej z jej form, 

 pomoc osobom utalentowanym w zaprezentowaniu swojej twórczości, 

 inicjowanie twórczych spotkań osób o wspólnych pasjach, 

 upowszechnienie piękna języka polskiego, 

 rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych, 

 upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w kulturze, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności literackich, 

 pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji. 
      
 
3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 
 

 Turniej Jednego Wiersza ma charakter otwarty, tematyka utworu jest dowolna, 

 na konkurs można zgłosić tylko wiersze własnego autorstwa, napisane w języku 
polskim, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w konkursach literackich, co 
autor potwierdza poprzez dołączenie do wysyłanego utworu wypełnionego 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

 zgłoszenie wiersza oznacza jednocześnie, że nie narusza on w formie bądź treści praw 
osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, 

 w konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy pierwszych nagród poprzednich edycji 
Turnieju, 

 wiersze oceni jury powołane przez Organizatora Turnieju Jednego Wiersza, 

 każdy autor może zgłosić tylko jeden utwór (w trzech egzemplarzach w maszynopisie 
lub wydruku komputerowym), 

 utwór winien być opatrzony godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem 
graficznym). Godło zastępuje imię i nazwisko osoby biorącej udział w Turnieju 
Jednego Wiersza, który z założenia jest anonimowy. Godłem powinno być słowo, 

 do zgłoszonego w kopercie formatu A – 4 utworu należy dołączyć mniejszą,  zaklejoną 
kopertę, opisaną godłem. Powinna ona zawierać dane autora: imię, nazwisko, datę 
urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e- mail oraz krótką informację o autorze, 
a także klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 2), 

 Organizator nie przyjmuje prac wysłanych pocztą elektroniczną, 



 

 

 kopertę z wierszem i godłem należy przesłać pocztą na adres:  
Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże, ul. Księdza Jana Stączka 12, 35 – 322 Rzeszów 
z dopiskiem „Turniej Jednego Wiersza”, 

 ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 26 kwietnia 2019 roku, o przyjęciu 
decyduje data stempla pocztowego, 

 jury spośród nadesłanych prac wybierze piętnaście najciekawszych, a ich autorów 
zaprosi na uroczyste ogłoszenie wyników Turnieju Jednego Wiersza, prezentacje 
utworów oraz wręczenie nagród, które odbędzie się w czasie V Rzeszowskiej Nocy 
Poezji w dniu 17 maja 2019 roku, 

 o zakwalifikowaniu do finału uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 
10 maja 2019 roku, 

 protokół z obrad jury oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 
Organizatora www.rdk.rzeszow.pl do dnia 10 maja 2019 roku, 

 Organizator nie zwraca wierszy ich autorom, 

 Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów, czy noclegów finalistów konkursu, 

 sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 
 

 uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku oraz zdjęcia 
wykonanego podczas imprezy i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym 
czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem 
oraz zdjęciem. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania 
zgłoszenia udziału w wydarzeniu, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wiersza w Internecie, prasie oraz 
tomiku pokonkursowym bez uiszczania honorarium autorskiego oraz bez zgody 
autora, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 
nadesłanych prac związanych z konkursem w celach promocyjno-reklamowych 
w zakresie własnej działalności, 

 z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Turnieju Jednego Wiersza Organizator 
nabywa  całość autorskich praw majątkowych uczestnika do wizerunku, zdjęcia  
na następujących polach eksploatacji: 
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, 
- równoczesne i integralne nadawanie z inną organizacją radiową lub telewizyjną. 

 
 

Biuro organizacyjne Turnieju Jednego Wiersza 
 

Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże 
ul. Księdza Jana Stączka 12, 35 – 322 Rzeszów 

koordynator – Dorota Przygońska 
tel. 509 541 213 

e-mail:  dorota.przygonska@rdk.rzeszow.pl 

 
 

  
 

http://www.rdk.rzeszow.pl/
mailto:zofia.toll@rdk.rzeszow.pl


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Jednego Wiersza. 

 

  Oświadczenie 

 
 

Oświadczam, że utwór wysłany przeze mnie na Turniej Jednego Wiersza nie był 
wcześniej publikowany, nagradzany oraz nie stanowi elementu plagiatu w myśl rozumienia 
Art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze 
zmianami. 

 
 
 
 

………………………………….                                                                      ……………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083

