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REGULAMIN 

XIII EDYCJI POETYCKIEGO KONKURSU „O LAUR ZAWODZIAŃSKI”   

dla MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

„Poetycki autoportret” 

organizowanego przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  

w Katowicach 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

w Katowicach. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 

lat. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wiersza nawiązującego do 

tematu konkursu: „Poetycki autoportret”  na adres: 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  

ul. Marcinkowskiego 13a 

40- 233 Katowice 

z dopiskiem: „O Laur Zawodziański” 

            lub drogą elektroniczną na adres:  

            aleksandra.smigielska@mdkbogucice-zawodzie.pl 

(wymagane pliki w formacie .pdf). 

4. Nadesłane prace powinny być opatrzone pseudonimem (w prawym górnym rogu),  

a do wiersza należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym pseudonimem, 

zawierającą czytelnie wypełnioną kartę uczestnika. 

5. W przypadku zgłoszeń elektronicznych należy wysłać dwa pliki w formacie .pdf : 

autorski wiersz opatrzony pseudonimem oraz skan wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszeniowej, a w tytule maila wpisać hasło: „O Laur Zawodziański”. 

6. Prace niespełniające wyżej wymienionych warunków zostaną zdyskwalifikowane. 

7. Termin nadsyłania utworów poetyckich upływa 12 grudnia 2017 r. (decyduje data 

wpływu). 
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8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden autorski utwór poetycki. 

9. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

10. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

11. Werdykt jury jest ostateczny. 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie 

się 19 grudnia o godzinie 11:00 w sali widowiskowej  Działu „Zawodzie” Miejskiego 

Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach przy ulicy Marcinkowskiego 13 a. 

13. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.  

14. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 

15. Biorący udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego 

utworu poetyckiego oraz dokumentację zdjęciową i filmową podczas uroczystej gali 

wręczenia nagród w celach promocyjnych wydarzenia oraz działalności MDK. 

16. Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz kwestii regulaminowych udziela 

biuro Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

w Katowicach,  nr tel.: 032 255 32 44 
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