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REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Pauliny Hołyszowej
„Ziemia moich wierszy” edycja 2022
Organizator konkursu:
Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm
Współorganizatorzy konkursu:
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm
Patronat Honorowy:
Wójt Gminy Chełm
Patronat medialny:
Bon Ton Radio, Super Tydzień Chełmski, Nowy Tydzień.
Cele konkursu:
• Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji
• Ukazanie życia wsi, jej bogactwa kulturowego, przemian zachodzących w „Małych Ojczyznach”
oraz przeszłości i przyszłości polskiej wsi
• Promocja dorobku amatorskiej twórczości literackiej
• Integracja środowisk literackich
• Popularyzacja dorobku twórczego patronki konkursu
Uczestnicy:
• Konkurs poetycki im. Pauliny Hołyszowej adresowany jest do twórców niezrzeszonych
w literackich związkach twórczych.

• Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
kat. I – od 13 do 18 lat /włącznie/;
kat. II - powyżej 18 lat.
7. Przebieg konkursu:
Warunkiem udziału jest nadesłanie 3 nie publikowanych i nie nagradzanych wierszy
w maszynopisie, w 3 egzemplarzach oznaczonych słownym godłem (pseudonimem) oraz kategorią
wiekową, a w dołączonej zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem i kategorią,
powinna znajdować się wypełniona karta zgłoszenia (do pobrania na stronach z ogłoszeniem
Konkursu). Termin nadsyłania prac upływa 3 czerwca 2022 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
Adres nadsyłania prac:
Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm
ul. Chełmska 35, 22-105 Okszów
(z dopiskiem: Konkurs Poetycki im. Pauliny Hołyszowej 2022)
• Termin podsumowania konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Gminy Chełm.
• Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu uroczystego
spotkania, na którym odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień. Nagrody pieniężne powinny
być odebrane osobiście.
8. Temat – Ziemia moich wierszy:
• Ze względu na profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z
życiem wsi, obrzędami, tradycjami, związkami z naturą. Utwory powinny poetyką nawiązywać do
estetyki twórczości ludowej.
9. Kryteria oceny:
Oceny nadesłanych wierszy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów,
składająca się ze znawców literatury.
10. Nagrody:

• Organizatorzy przewidują przyznanie przez Komisję Konkursową nagród pieniężnych, rzeczowych
oraz okolicznościowych statuetek i dyplomów. Przewidziane są też wyróżnienia wg uznania
Komisji.
• Komisja Konkursowa może przyznać Nagrodę Specjalną za utwór poświęcony patronce konkursu.
11. Postanowienia końcowe
Wiersze nagrodzone i wyróżnione mogą będą opublikowane w lokalnych mediach oraz
wydawnictwach organizatora lub konkursu bez dodatkowego honorarium i zgody autora.
Organizatorzy wydadzą tomik wierszy wytypowanych do druku przez Komisję.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
13. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów podróży, na przyjazd na uroczyste
wręczenie nagród, które odbędzie się 26 czerwca 2022 r. na Festynie Ludowym poświęcony 125
Rocznicy Urodzin Pauliny Hołyszowej w Strupinie Dużym.

