
FESTIWAL POETYCKI ZAWIERSZUJMY BIELSKO EDYCJA I – 2020 
 

REGULAMIN  

I OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU POETYCKIEGO „ZAWIERSZUJMY BIELSKO” 

 

1.Organizator Konkursu: 

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Starym Bielsku, 

Inicjatywa artystyczna „Zawierszujmy Bielsko”, 

przy współpracy Książnicy Beskidzkiej i Stowarzyszenia Centrum Sztuki Kontrast. 

Konkurs poetycki organizowany jest w ramach Projektu Inicjatyw Kulturalnych młodzieży 

Bielska-Białej realizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Bielska-Białej oraz Urząd 

Miejski Bielska-Białej. 

 

2.Cel Konkursu: 

● Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta skierowanej w szczególny sposób do młodzieży; 

● Inspirowanie i motywowanie do literackiej aktywności twórczej; 

● Zaangażowanie młodzieży w rozwój kultury w mieście oraz jego promocja; 

● Zaznaczenie miasta Bielska-Białej na kulturalnej mapie Polski w obszarze poezji; 

● Integracja środowisk artystycznych oraz twórców z całej Polski; 

● Stworzenie wydarzenia kulturalnego w ramach Festiwalu Poetyckiego „Zawierszujmy 

Bielsko”; 

● Upamiętnienie postaci Józefa Argasińskiego, bielskiego pedagoga, opiekuna artystycznie 

uzdolnionej młodzieży, poprzez nadanie nagrody jego imienia. 

 

3. Uczestnicy Konkursu: 

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców Polski. Do nagrody w kategorii ogólnej 

kandydować będą wszyscy uczestnicy, którzy mają ukończone 18 lat życia. Dodatkowo do 

nagrody specjalnej im. Józefa Argasińskiego kandydować będą młodzi uczestnicy, związani 

miejscem urodzenia bądź zamieszkania, szkołą, uczelnią, z regionem Podbeskidzia i miastem 

Bielskiem-Białą, którzy mają ukończone nie więcej niż 26 lat życia. 

Uczestnik spełniający wszystkie powyższe warunki może otrzymać obie nagrody. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

W celu wzięcia udziału w konkursie jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy, 

składający się z trzech utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nie przekraczających trzech 

stron formatu A4, wydrukowanych w trzech egzemplarzach i spiętych (zszywaczem)  

w trzech identycznych kompletach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani 

nagradzane w innych konkursach. 

Zestawy należy opatrzyć godłem (słowem maskującym tożsamość autora), a do nich dołączyć 

małą kopertę oznaczoną z zewnątrz tym samym godłem, a w niej kartę zgłoszenia zawierającą 

dane autora: prawdziwe imię i nazwisko (nie pseudonim literacki), wiek, dokładny adres,  

e-mail, telefon) oraz podpisane oświadczenia i klauzulę informacyjną (stanowiące załącznik  

nr 1 i 2 do regulaminu). Brak karty zgłoszenia, podpisanych oświadczeń i klauzuli spowoduje, 

że wiersze autora nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

Uczestnicy, którzy są związani z miastem czy regionem i jednocześnie nie ukończyli więcej 

niż 26 lat, kandydujący równolegle do nagrody specjalnej, oprócz godła powinni oznaczyć 

zestawy kategorią: BB 26. W takim przypadku, w kopercie z godłem oprócz danych 

osobowych, proszę również zamieścić krótką informację o rodzaju (charakterze) związku 

autora z miastem. 



 

6. Miejsce i termin nadsyłania zgłoszeń: 

Zgłoszenia do Konkursu należy składać bezpośrednio do siedziby Organizatora lub przesłać 

pocztą na adres: Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana III Sobieskiego 307A, 43-300  

Bielsko-Biała z dopiskiem „Zawierszujmy Bielsko”, w terminie do 15 lipca 2020 r.  

Zestawy, które nadejdą po wyznaczonym terminie, nie wezmą udziału w konkursie (liczy się 

data wpływu). 

 

7. Nagrody Konkursowe: 

Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody: 

● I miejsce – 1000 złotych, 

● II miejsce – 800 złotych, 

● III miejsce – 600 złotych, 

● Dwa wyróżnienia – 300 złotych, 

● Nagroda specjalna im. Józefa Argasińskiego – statuetka oraz nagroda finansowa  

w wysokości 500 zł, 

● Nagroda dodatkowa – udział w cyklu warsztatów poetyckich, które odbędą się w Książnicy 

Beskidzkiej w Bielsku-Białej na przełomie września i października (dla uczestników 

nominowanych do nagrody specjalnej). 

Nadesłane prace oceni jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody 

regulaminowe. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. Jury może nie przyznać którejś 

z nagród, jak też dokonać innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.  

 

9. Ogłoszenie wyników. 

O nagrodach Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatorów drogą e-mailową lub 

telefonicznie. Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagród podczas gali finałowej, 

która odbędzie się w dniu 5 września 2020 r. w Domu Kultury w Starym Bielsku. Laureaci 

przyjeżdżają na koszt własny (organizator nie pokrywa kosztów dojazdu). Laureatom z Polski, 

którzy wyrażą taką potrzebę, organizator zapewnia nocleg w dniu finału.  

W trakcie gali o godz. 17:00 odbędzie się Turniej jednego wiersza, do którego udział należy 

zgłosić organizatorom nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem. Warunkiem udziału 

w turnieju jest osobiste, publiczne odczytanie niepublikowanego i nienagradzanego utworu 

własnego autorstwa, przed komisją konkursową w obecności publiczności oraz złożenie 

podpisanego imieniem i nazwiskiem wydruku (maszynopisu) wiersza w formacie A4. Na 

nagrody finansowe w turnieju jednego wiersza przewidziano kwotę 500 zł.  

Po wręczeniu nagród  organizatorzy zapraszają na poetycki recital, po którym odbędzie się 

biesiada poetycka z uroczystą kolacją dla uczestników konkursu i zaproszonych gości. 

W dniu 6 września 2020 r. o 11:00 w ramach Festiwalu Poezji, na Zamku Książąt Sułkowskich, 

odbędzie się Bielska Edycja Krakowskiego Salonu Poezji, w trakcie którego laureaci konkursu 

będą mieli okazję zaprezentować nagrodzone utwory. 

 

10. Postanowienia końcowe. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.  

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Weronika Kucia - 507126076 (9.00 – 17.00) lub 

e-mail Zawierszujmybielsko@gmail.com 

mailto:Zawierszujmybielsko@gmail.com

