
 

 

  
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 

IV Turniej Jednego Wiersza 

,,O Złote Pióro Iłły” 

REGULAMIN 

I.  Organizator: 

 

1.  Stowarzyszenie Laboratorium Słowa. 

2.  Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance. 

   II. Cele: 

1.   Prezentacja oryginalnej, autorskiej twórczości literackiej. 

2.   Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności literackich. 

3.   Upowszechnianie aktywności form uczestnictwa w kulturze. 

4.   Propagowanie twórczości patronki konkursu- Kazimiery Iłłakowiczówny  

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Turniej Jednego Wiersza ma formułę otwartą. Mogą wziąć w nim udział osoby z całej 

Polski, które ukończyły 15 lat. Tematyka tekstów poetyckich nie jest określona. 

2. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest dostarczenie organizatorowi                            do 

dnia 10 listopada 2020r. jednego, dotychczas niepublikowanego i niezgłaszanego              do 

innych konkursów, utworu poetyckiego i nagranie prezentacji tego utworu.                 

3. Prezentacja powinna być nagrana przez autora utworu lub inną osobę w pliku filmowym 

dobrej jakości, przy użyciu aparatu fotograficznego, kamery lub telefonu komórkowego. 

W przypadku: 

 Prezentacji utworu przez inną osobę niż autor, wymagana jest dodatkowo zgoda 

na upublicznienie jej nagrania. 

4. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest złożenie kompletu podpisanych odręcznie 

dokumentów i nagrania prezentacji utworu, które należy wysłać mailowo.  

5. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni grupę finalistów, którzy zostaną zaproszeni          do 

Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,     aby 

osobiście zaprezentować swój wiersz.  

Możliwe jest odczytanie wiersza przez inną osobę, ale tylko w obecności autora wiersza. 

Odczytanie utworu poetyckiego jest warunkiem uczestnictwa w finale. 

 

IV. Rozstrzygnięcie:  

1. Lista osób zakwalifikowanych do finału zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

biblioteki najpóźniej  do 18 listopada 2020r.  



 

 

2. Finał Turnieju odbędzie się 23 listopada 2020r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej i 

Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22.  

3. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na osobisty udział w Finale, wówczas Jury oceniać 

będzie jedynie nagrane prezentacje. 

V. Nagrody i wyróżnienia: 

1. Nagrodą Główną Turnieju jest statuetka wykonana przez artystę plastyka oraz nagroda 

rzeczowa o wartości 400 zł (czterysta złotych). 

2. Przewiduje się Wyróżnienia za różne walory prezentowanych wierszy wskazane przez 

jurorów, w tym za tematykę patriotyczną. 

 

VI.  Jury: 

1.   W skład  Jury powołanego przez organizatora wejdą profesjonaliści z zakresu literatury,         

promocji kultury itp.  

2.   Jury przyznaje Nagrodę Główną Turnieju i Wyróżnienia. 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

2. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży, noclegów i wyżywienia.  

3. W związku z sytuacją epidemiologiczną, organizatorzy mogą wprowadzić zmiany do 

Regulaminu. 

VIII. Adres organizatora: 

Stowarzyszenie Laboratorium Słowa 

ul. Sikorskiego 22, 64-980 Trzcianka 

Tel. 67 216 33 59 wew. 15, 607 651 520 

e-mail: turniejwiersza@gmail.com 

 

z dopiskiem: “Turniej Jednego Wiersza” 

 

IX. Koordynatorzy Turnieju: 

Ewa Jaroszyńska   tel. 607 651 520 

Mirosława Wróblewska   tel. 662 608 684 

 

mailto:turniejwiersza@gmail.com

