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KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA 
XV  EDYCJA 

 
REGULAMIN 

1. Konkurs Poetycki im. ks. Norberta Bonczyka odbywa się w ramach imprezy 
„KAKAUSZALE – FEST LITERACKI”. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej. 
3. Konkurs ma charakter otwarty. 
4. Cele konkursu: pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji, 

budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocja regionu. 
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 roku życia oraz nadesłanie na 

adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim. 
6. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo 

poprzez tematykę, albo język. 
7. Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać 

w trzech egzemplarzach na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej ul. ul. 
Dworcowa 33, 41-709 Ruda Śląska,  z dopiskiem „Konkurs poetycki”. 

8. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 15 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu 
prac do siedziby Organizatora). 

9. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.  
10. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować 

na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i 
nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon. 

11. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem  
nie będą  rozpatrywane.  

12. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora. 
13. Ogólna pula nagród wynosi 3000  zł. O podziale nagród decyduje jury. 
14. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie   

z obowiązującymi przepisami.  
15. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania 

bez dodatkowego honorarium.  
16. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie 

konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.  
17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 XI 2019 r. o godz. 18.00 w Stacji Biblioteka (ul. 

Dworcowa 33, 41-709 Ruda Śląska). 
18. Każdy z uczestników finałowej gali zobowiązany jest do podpisania zgody na 

wykorzystanie wizerunku oraz jego przetwarzanie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (RODO). 

19. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 


