REGULAMIN ogólnopolskiego konkursu literackiego
na małą formę poetycką – haiku

1. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Radomskiego Czerwca Wolności.
2. Przedmiot konkursu:
Tematem konkursu jest bardzo szeroko pojęta wolność – rozumiana zarówno w ujęciu
dosłownym (zewnętrzna), jak i metaforycznym (wewnętrzna); wolność w ujęciu
historycznym – odnosząca się do konkretnych wydarzeń w historii ludzkości, jak
indywidualnym; wolność idei, człowieka, literatury, sztuki itd. Organizatorzy
pozostawiają hasło konkursu do szerokiej i interpretacji uczestników.
Forma literacka haiku narzuca natomiast ograniczenia formalne (maksymalnie 17 sylab
rozpisanych na trzy wersy 5-7-5), które muszą być przestrzegane.
3. Cele konkursu:
•

Popularyzowanie szeroko pojętej idei wolności;

•

Tworzenie wspólnej przestrzeni wypowiedzi na tematy ważne i istotne
w dzisiejszym świecie;

•

Popularyzacja formy poetyckiej haiku;

•

Integracja środowiska literackiego zarówno lokalnego, jak i ogólnopolskiego.

4. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący, bez względu na wiek.
Organizatorzy przewidują dwie grupy wiekowe:
A do 18 lat

B od 18 lat

5. Zasady udziału w konkursie:
•

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną formę poetycką.

•

Wiersze muszą być oznaczone godłem.

•

Karta zgłoszenia do konkursu powinna zostać zaklejona w kopercie
z napisanym na niej godłem uczestnika.

6. Składanie prac:
•

Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać
na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom
z dopiskiem: konkurs wolność

7. Terminarz:
•

Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie
internetowej organizatora www.mbpradom.pl

•

Prace konkursowe należy składać do 1 czerwca 2021 r. (decyduje data
dostarczenia na ww. adres). Utwory dostarczone po tym terminie nie będą brane
pod uwagę.

•

Dokładny termin powołania jury w celu rozstrzygnięcia konkursu, czas i miejsce
wręczenia nagród podany zostanie w mediach i na stronie internetowej
organizatora. Zostaną o nim także powiadomieni drogą mailową wszyscy
uczestnicy konkursu.

8. Warunki rozstrzygnięcia konkursu:
•

Utwory oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które zadecyduje o
przyznaniu nagród i wyróżnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo do: niewyłaniania
zwycięzców i przyznawania miejsc ex aequo.

•

Prace oceniane będą w 2 grupach wiekowych:

A – wiek do 18 lat, B – wiek powyżej 18 lat.
•

Organizator przewiduje ewentualną publikację po kilku edycjach konkursu.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu
z powodów od niego niezależnych.

9. Nagrody
•

Uczestnikom konkursu (w każdej kategorii wiekowej) jury przyzna trzy nagrody
finansowe za I, II, III miejsce.

•

Za I miejsce w każdej kategorii jury przyzna nagrodę finansową w wysokości
2.000 zł, za II miejsce – 1000 zł, za III miejsce – 500 zł.

•

Nagrodzone i wyróżnione wiersze będą również eksponowane w przestrzeni
miejskiej Radomia.

10. Kontakt:
Dział Promocji Książki i Biblioteki
Ul. Piłsudskiego 12, Radom
tel. (48) 362-87-88
e-mail: promocja@mbpradom.pl
osoba odpowiedzialna: Marta Trojanowska

