
VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa BURSEWICZA

 „O Antywojenną Złotą Metaforę”

Konkurs ogłoszono z okazji VII SZCZECIŃSKIEJ WIOSNY POEZJI 2022

REGULAMIN

Nagrody: 

 I  miejsce:  statuetka  „ZŁOTA  METAFORA  ANTYWOJENNA”;  druk  zestawu
wierszy w Antologii pokonkursowej, 1 egz. Antologii.

 Wiersze  nagrodzone,  wyróżnione  oraz  zauważone;  druk  wierszy  w  Antologii
pokonkursowej, 1 egz. Antologii dla autora wierszy.

1. Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.
2. Konkurs „O Złotą Metaforę Antywojenną” (zwany dalej Konkursem) jest adresowany

do twórców zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy ukończyli 16 lat.
3. Konkurs ma charakter otwarty, z tematem antywojennym. 
4. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  nadesłanie  zestawu  3  wierszy,  każdy

wiersz nie może przekraczać 23 wersów.
5. Zgłoszone  do  konkursu  prace  nie  mogą  być,  do  czasu  ogłoszenia  wyników,

publikowane w całości lub we fragmentach oraz nie mogą być nagrodzone w innych
konkursach.

6. Każdy  utwór  powinien  być  oznaczony  godłem  (uniemożliwiającym  identyfikację
autora, słownym lub cyfrowym, nie obrazki czy grafiki).

7.   Utwory można nadsyłać 

a) pocztą tradycyjną.
Każdy utwór w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego, powinien być oznaczony
Godłem (uniemożliwiającym identyfikację autora, słownym lub cyfrowym, nie obrazki czy
grafiki). 
To samo Godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej:

 kartkę z:  Godłem,  imieniem  i  nazwiskiem  autora  pracy,  datą  urodzenia,  adresem
zamieszkania, adresem e-mail, telefonem kontaktowym,

 czytelnie  podpisane  oświadczenie  zgody  na  publikację  (ZAŁĄCZNIK  nr  1.  do
niniejszego Regulaminu),

 mile widziana będzie płyta CD lub DVD oznaczona Godłem zawierająca wiersze w
formie cyfrowej (pliki tekstowe w formacie: .doc, .docx, .rtf).

Prace należy przesłać na adres:
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Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

z dopiskiem: Konkurs im. Józefa Bursewicza 2022.
b) Nadsyłanie pocztą elektroniczną

Utwory należy nadesłać w formie cyfrowej (pliki tekstowe w formacie .doc, .docx, .rtf) jako 
załącznik do maila o temacie: Konkurs im. Bursewicza 2022, na adres: 
konkurs@zlpszczecin.pl

Plik z wierszami, a w nim każdy wiersz powinien być oznaczony Godłem 
(uniemożliwiającym identyfikację autora, słownym lub cyfrowym, nie obrazki czy grafiki).

To samo godło powinno występować w załączonym pliku zawierającym tekst z: Godłem, 
imieniem i nazwiskiem autora pracy, datą urodzenia, adresem zamieszkania, adresem e-mail, 
telefonem kontaktowym.

8. Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane jurorom. 
9. Niewypełnienie  wymogów  formalnych  zawartych  we  wszystkich  punktach

Regulaminu powoduje dyskwalifikację nadesłanych prac bez oceny merytorycznej.
10. Organizatorzy  nie  odpowiadają  za  uszkodzenia  nadesłanych  utworów,  powstałe  w

wyniku transportu pocztowego. 
11. Termin przesyłania prac na konkurs upływa 31.05.2022 r. 
12. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 9 lipca 2022 r. w Szczecinie,  o czym

laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.
13. Poprzez  udział  w  konkursie  uczestnik  wyraża  zgodę  na  zastosowanie  się  do

niniejszego Regulaminu, którego integralną częścią są zgody i oświadczenia zawarte
w Załączniku nr 1.

14. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
15. Dane  osobowe uczestników są  zbierane  i  przetwarzane  wyłącznie  w ramach  i  na

potrzeby Konkursu.
16. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Związku  Literatów

Polskich Oddział w Szczecinie: www.zlpszczecin.pl.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
18. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 261 45 53 78.

Prezes
      ZLP Oddział w Szczecinie
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http://www.zlpszczecin.pl/

