
Regulamin 

konkursu literackiego na wiersz 

„Przyroda – mój syjamski bliźniak” 

 

ARS et LIBER Stowarzyszenie Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie 

ogłasza konkurs literacki na wiersz „Przyroda – mój syjamski bliźniak” w ramach 

zadania publicznego 3.3. edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony 

środowiska, współfinansowanego przez Gminę Miejską Ostróda. 

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna i motywowanie do ochrony środowiska 

poprzez przybliżenie piękna otaczającej nas przyrody obszaru „Natura 2000” (objęta 

ochroną fauna i flora rzeki Drwęcy i jej dopływów oraz jeziora Drwęckiego), rozwijanie 

twórczości literackiej oraz promocja uzdolnionych twórców miasta Ostródy i powiatu 

ostródzkiego. 

 

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Ostródy i powiatu 

ostródzkiego w wieku od 15 lat.  

2. Warunkiem jest napisanie wiersza, w którym autor zaprezentuje swoje przemyślenia 

na temat ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i miejsca 

człowieka w przyrodzie. 

3. Prace dostarczone na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. 

4. Powołane przez organizatora jury oceni prace konkursowe biorąc pod uwagę 

oryginalność oraz poziom artystyczny. 

5.  Konkurs jest anonimowy. Utwór powinien być podpisany jedynie pseudonimem 

autora. W osobnej zamkniętej kopercie opatrzonej pseudonimem (tym samym, którym 

podpisany jest wiersz) należy dołączyć kartę z danymi autora. Dane powinny zawierać: 

imię, nazwisko autora (uczniowie również szkołę i klasę), telefon kontaktowy i/lub 

adres e-mail. 

Uczestnicy zobowiązani są dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

uczestnicy niepełnoletni zgodę podpisaną przez rodziców. 

6. Nagrodą w konkursie jest publikacja wierszy laureatów konkursu w kalendarzu  



na 2020 rok oraz prezentacja na wystawie poplenerowej pod nazwą „Ostródzka 

przyroda w malarstwie i poezji”. 

7. Autor nagrodzonego wiersza zobowiązuje się przenieść na Organizatora całość praw 

autorskich do wiersza, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator 

konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania 

honorariów autorskich. 

8. Autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie. 

9. Termin składania prac mija 17 czerwca 2019 r. 

 

Prace można dostarczyć osobiście do Biblioteki w ostródzkim zamku, wysłać pocztą na 

adres: ARS et LIBER Stowarzyszenie Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki  

w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22,  14-100 Ostróda – z dopiskiem „Konkurs literacki”, 

bądź wysłać drogą elektroniczną na adres ars.et.liber@wp.pl podając temat „Konkurs 

literacki”. 


