
REGULAMIN 
Powiatowego Turnieju Jednego Wiersza 

WIERSZ OKNO NA ŚWIAT 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
 

1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Vena Pobiedziska z siedzibą w 
Pobiedziskach Letnisku przy ul. Konwaliowej 27, 62-010 Pobiedziska. 

2. Turniej jest realizowany przy udziale środków finansowych Powiatu Poznańskiego. 

3. Partnerem organizacyjnym  Turnieju  jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego z siedzibą przy ul. Kostrzyńska 21, 62-010 
Pobiedziska. 

4. Turniej ma zasięg ogólnopolski. 

5. Uczestnik biorący udział w Turnieju oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

6. II Pobiedziski  Turniej Jednego Wiersza - WIERSZ OKNO NA ŚWIAT odbywa się w 
dwóch kategoriach wiekowych: 

- do lat 15-tu 

- od lat 16-tu. 

       6.   Finał Turnieju   odbędzie się  dniu  15 Listopada 2020 w  Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego, z siedzibą ul. Kostrzyńska 21, 62-010 
Pobiedziska.  Ze względu na pandemię COVID 19 będzie miał formę wydarzenia on-line.  
Każdemu z uczestników, który poda adres e-mail zostanie przesłany link do transmisji on-
line finału Turnieju. W finale zostaną przedstawione wszystkie nadesłane wiersze. 
Wydarzenie uświetni koncert Kwartetu Wieniawskiego, po którym  nastąpi ogłoszenie 
wyników. 

 

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:  
 
1. Powiatowy Turniej Jednego Wiersza - WIERSZ OKNO NA ŚWIAT ma charakter otwarty 

2. Tematyka utworu jest dowolna. 

3. Na konkurs można zgłosić tylko wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, 

wcześniej niepublikowany i nienagradzany w konkursach literackich. 

4.   Każdy autor zobowiązuje się wysłać plik tekstowy wiersza własnego autorstwa na  adres 
mailowy: jedenwierszpobiedziska@gmail.com lub przesłać na adres pocztowy: Biuro 
Powiatowego Turnieju Jednego Wiersza, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska im. 
Łukasza Opalińskiego,  ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska 

5. Każdy autor zobowiązuje się wypełnić oświadczenie RODO o przetwarzaniu danych 
osobowych. 

6. Każdy autor zobowiązuje się wypełnić  oświadczenie uczestnika lub opiekuna prawnego 
nieletniego uczestnika. 
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7.  Druki do oświadczeń wymienionych w rozdziale II pkt. 5 i 6 regulaminu należy pobrać w 
Bibliotece Publicznej im. Łukasza Opalińskiego w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej 21 lub 
ze strony www: bppob.pl: zakładka: Biblioteka/Konkursu/Turniej Jednego Wiersza 2020/ i 
przesłać skan: na  adres mailowy: jedenwierszpobiedziska@gmail.com lub  pocztą tradycyjną 
na adres w/w biblioteki do dnia 12 listopada 2020. Decyduje data wpłynięcia do adresata. 

III.  Zasady oceny udziału w II pobiedziskim Turnieju Jednego Wiersza 

1. Jurorzy ocenią tylko wiersze przesłane w wersji tekstowej – cyfrowo  lub w  wersji 
papierowej, odpowiednio  na adresy – jak w pkt.  II. 4. niniejszego regulaminu. 

2. Przewidziane są trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej  

- do lat 15 

- od lat 16 

3. Przewidziane jest wyróżnienie za tematykę regionalną – dotycząca dziedzictwa 

kulturowego Powiatu Poznańskiego. 

4. Laureaci pierwszego miejsca otrzymają nagrodę  w postaci czytników Kindle, laureaci 

kolejnych miejsc nagrody w postaci akcesoriów komputerowych oraz nagród książkowych. 

Pula nagród wynosi 2800 zł. 

 8. Ogłoszenie wyników  odbędzie się w dniu 15 listopada 2020  w transmisji on-line na 

fanpage: Powiatowy Turniej Jednego Wiersza 2020 (serwis społecznościowy Facebook), będą 

do odbioru od dn. 16.11. w biurze organizacyjnym Turnieju lub na życzenie wysłane pocztą. 

8. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają : Organizator oraz Partner 

Organizacyjny Powiatowego Turnieju Jednego Wiersza – WIERSZ OKNO NA ŚWIAT 

 

IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:  
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wiersza w Internecie, prasie,  swoich 

wydawnictwach bez uiszczania honorarium autorskiego oraz bez zgody autora,  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych plików elektronicznych związanych z konkursem w celach promocyjno-

reklamowych w zakresie własnej działalności. 

 
Biuro organizacyjne Powiatowego Turnieju Jednego Wiersza  - WIERSZ OKNO NA ŚWIAT 
Stowarzyszenie Vena Pobiedziska 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego 
ul. Kostrzyńska 21 
koordynator – Barbara Nowak - Słomiany 
tel. 61 8177 210 oraz 61 8177 146 
e-mail: na  jedenwierszpobiedziska@gmail.com  
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