Turniej Jednego Wiersza – Noc Poezji 2018
Kategoria młodzieżowa
1. Turniej adresowany jest do młodych poetów (do 18 roku życia), którzy zaczynają swoją
twórczą działalność.
2. Zgłoszony może zostać jeden, dotychczas niepublikowany ani nie zgłaszany do innych
konkursów, utwór poetycki.
3. Opatrzony godłem wiersz w postaci załącznika do e-maila w formacie *docx, wraz ze skanem
podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna Karty Zgłoszenia, należy nadsyłać drogą
elektroniczną na adres e-mail: redakcja@kontent.net.pl, tytułując wiadomość „Turniej Jednego
Wiersza – kategoria młodzieżowa”.
4. Na zgłoszenia czekamy do 16 września 2018 roku.
5. Do finału zostanie zakwalifikowanych maksymalnie dziesięciu uczestników konkursu.
6. Utwory kwalifikować do finału oraz oceniać będzie jury złożone z literaturoznawców, krytyków
literackich i redaktorów.
7. Finał turnieju – w trakcie którego uczestnicy przeczytają swoje wiersze przed publicznością –
oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędą się 6 października 2018 roku w miejscu, o którym
finaliści zostaną poinformowani mailowo (do dnia 30 września). Uczestnicy niezakwalifikowani
do finału zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo również do dnia 30 września.
8. Jury przyznaje trzy nagrody: pierwszą pieniężną (w wysokości 300 zł) oraz dwie rzeczowe.
W szczególnych wypadkach jury zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oraz wysokości
nagród lub przyznania dodatkowych wyróżnień i miejsc równorzędnych.
9. Kwestie nieokreślone przez powyższy regulamin rozstrzygają organizatorzy.
10. Organizatorem konkursu jest fundacja KONTENT.
11. Konkurs organizowany jest w ramach krakowskiej „Nocy Poezji” i współfinansowany ze
środków Miasta Krakowa.
Kategoria otwarta
1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów przed debiutem książkowym oraz mających
w swoim dorobku literackim nie więcej niż dwa opublikowane tomy poetyckie.
2. Zgłoszony może zostać jeden, dotychczas niepublikowany ani nie zgłaszany do innych
konkursów, utwór poetycki.
3. Opatrzony godłem wiersz w postaci załącznika do e-maila w formacie *docx, wraz
z informacjami kontaktowymi do autora (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
umieszczonymi w treści e-maila, należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:
redakcja@kontent.net.pl, tytułując wiadomość „Turniej Jednego Wiersza – kategoria otwarta”.
4. Na zgłoszenia czekamy do 16 września 2018 roku.
5. Do finału zostanie zakwafilikowanych maksymalnie dziesięciu uczestników konkursu.
6. Utwory kwalifikować do finału oraz oceniać będzie jury złożone z literaturoznawców, krytyków
literackich i redaktorów.
12. Finał turnieju – w trakcie którego uczestnicy przeczytają swoje wiersze przed publicznością –
oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędą się 6 października 2018 roku w miejscu, o którym
finaliści zostaną poinformowani mailowo do dnia 30 września. Uczestnicy niezakwalifikowani
do finału zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo również do dnia 30 września.
7. Jury przyznaje trzy nagrody pieniężne:
I miejsce – nagroda w wysokości 400 zł
II miejsce – nagroda w wysokości 250 zł
III miejsce – nagroda w wysokości 200 zł
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W szczególnych wypadkach jury zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oraz wysokości
nagród lub przyznania dodatkowych wyróżnień i miejsc równorzędnych.
Podczas finału odbędzie się otwarte głosowanie nad przyznaniem Nagrody Publiczności.
Kwestie nieokreślone przez powyższy regulamin rozstrzygają organizatorzy.
Organizatorem konkursu jest fundacja KONTENT.
Konkurs organizowany jest w ramach krakowskiej „Nocy Poezji” i współfinansowany ze
środków Miasta Krakowa.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz oświadczeniem, że
przesłane dane są zgodne ze stanem faktycznym, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
przez fundację KONTENT, ul. Berka Joselewicza 9/12, 31-051 Kraków, podanych danych
osobowych, w zakresie realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgłoszenie jest
również jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnienie własnego
wizerunku oraz swojej pracy powstałej w ramach Konkursu w materiałach informacyjnych
opracowywanych i upowszechnianych przez fundację KONTENT w zakresie promocji oraz
udostępnianie na ogólnodostępnej stronie internetowej, portalu Facebook i Instagram zgodnie
z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
666, z późn. zm.).

