
     Załącznik Nr 1 
 

R    E    G    U    L    A    M    I    N
III edycji konkursu poetyckiego

„Poeta Przyrodniczy”

1. Organizator konkursu:

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
ul. Tadeusza Kościuszki 2
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 39 69

2. Cel konkursu:

-  wzbudzenie  zainteresowania  przyrodą,  historią  oraz  kulturą  parków  krajobrazowych
administrowanych przez ZPK w Przemyślu
-  promowanie  wartości  przyrodniczych,  historycznych  i  kulturowych  parków  krajobrazowych
administrowanych przez ZPK w Przemyślu
- propagowanie poezji

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców oraz uczniów szkół znajdujących się na terenie Parku
Krajobrazowego Gór Słonnych i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

4.  Tematyka  konkursu  ściśle  dotyczy  terenów  Parku  Krajobrazowego  Gór  Słonnych  i  Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie napisać wiersz,  którego treść nawiązywać
będzie do danego Parku np. roślin i zwierząt chronionych, krajobrazu, rezerwatów, miejscowości,
zabytków  (kaplic,  kościołów,  cerkwi),  ścieżek  przyrodniczych,  historii.  Wszelkie  pomocne
informacje na w/w tematy znajdują się na stronie Organizatora: www.zpkprzemysl.pl

6. Wiersze należy przesyłać w jednej z wybranych kategorii wiekowych:

I – Szkoły podstawowe
II – Szkoły średnie i gimnazja
III – Dorośli

7. Każdy Autor po wybraniu właściwej dla siebie grupy wiekowej może przesłać maksymalnie 2

http://www.zpkprzemysl.pl/


wiersze, które nigdy nie były publikowane ani nagradzane.

8. Treść każdego wiersza powinna dotyczyć jednego wybranego parku. W przypadku przesłania
dwóch wierszy, każdy może dotyczyć tego samego parku lub dwóch innych.

9.  Wszystkie  przesłane wiersze  powinny posiadać tytuł.  Charakter  wierszy jest  dowolny (tj.
długość i rodzaj). W przypadku braku tytułu wiersza Organizator zastrzega sobie prawo nadania
takiego tytułu.

10. Każdy wiersz powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Autora.

11. Wiersz lub wiersze należy przesłać do dnia 24.02.2017 r. w formie:

drukowanej  -  pocztą  tradycyjną  na  adres  Organizatora  Konkursu  z  dopiskiem  „Poeta
Przyrodniczy”,  z  dołączonym,  odręcznie  wypełnionym  i  podpisanym  formularzem  zgłoszenia
(Załącznik Nr 2)

lub

w formacie pdf - na adres mailowy poeta.przyrodniczy@wp.pl z dołączonym skanem, odręcznie
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia (Załącznik Nr 2).

12. Wiersze oceni Jury, powołane przez Organizatora.

13. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane:

I miejsce
II miejsce
III miejsce

istnieje możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.

14. Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora
w dniu  17.03.2017 r.    o godz. 10.00.  (szkoły, w których zostaną wyłonione miejsca główne oraz
ewentualne wyróżnienia zostaną wcześniej poinformowane telefonicznie).
Przewidziane są nagrody rzeczowe (m.in. asortyment  sportowy i elektroniczny, książki). Ponadto
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

15. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

16. Przystępując do konkursu Autorzy wyrażają zgodę na wielokrotną, bezpłatną publikację oraz
cytowanie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy na potrzeby Organizatora, a także na imienną
publikację wyników na stronach internetowych Organizatora.

17.  Zgłoszenie  uczestnictwa  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z  zapoznaniem  się  i  przyjęciem
warunków niniejszego Regulaminu. O sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.

18.  W przypadku nadesłania  wierszy w ilości  większej  niż  spodziewana,  Organizator  zastrzega
sobie prawo odrzucenia najniżej punktowanych wierszy, przy planowanym wydruku II Tomu poezji
przyrodniczej.


