
Kącik młodego poety w Domu Kultury „Wygoda” 

 

Regulamin: 

 
Wiersze mogą przesyłać dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat oraz dorośli. 

 

Kategorie wiekowe podzielone są następująco: 

 

1. Mali Poeci 10-14 lat 

2. Juniorzy 15-18 lat 

3. Dorośli – powyżej 18 lat 

 

Rodzaj wiersza jest zupełnie dowolny. Mogą to być zarówno wiersze rymowane, jak i bez rymów (tzw. 

wiersz biały) 

 

Tematyka wiersza to również kwestia indywidualna, zupełnie dowolna – trzymamy się oczywiście pewnych 

zasad (nie używamy wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe itp. ) 

 

Piszemy w języku polskim. Długość wiersza jest dowolna. Jedna osoba może przesłać więcej niż jedno 

dzieło. 

 

Prace będą oceniane przez komisję w składzie: 

 

1) Agnieszka Niemyjska – Dyrektor Domu Kultury „Wygoda” 

2) Elżbieta Czajka – poetka, animatorka kultury 

3) Zofia Jarzęcka – Sekretarz 

4) Beata Boćkowska – redaktor, specjalista ds. programowo – organizacyjnych. 

 

Konkurs trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

 

Nagrodą za wybrany przez Komisje wiersz (po jednym wierszu z każdej kategorii wiekowej) jest jego 

publikacja na stronie Domu Kultury „Wygoda” oraz na Facebooku. 

 

Na koniec miesiąca wszystkie prace będą drukowane, umieszczane w antyramach i wieszane na Sali 

Widowiskowej Domu Kultury „Wygoda”. 

 

Wiersze można przesyłać za pomocą poczty e-mail: dkwygoda@op.pl lub poprzez wiadomość na 

Facebooku. 

 

Każdy utwór winien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora wraz z  wiekiem autora. 

Prosimy również o załączenie wypełnionej i podpisanej zgody na wykorzystanie i publikację wierszy. Za 

osoby niepełnoletnie zgodę podpisują rodzice / opiekunowie. 

 
1. Oceny utworów dokona Jury powołane przez Organizatora. Podczas oceniania będą brane pod uwagę : 

twórczy charakter utworu, wiek uczestnika, forma wyrazu. 

2. Prawni opiekunowie uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wykorzystanie wizerunku uczestników w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu. Dane 

osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie 

danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu. 

3. Przesłanie wierszy jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatorów 

kącika poetyckiego.  

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji 

z prawem bezpłatnego rozpowszechniania. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu. 
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