Patronaty medialne i instytucje wspieraj¹ce:

X OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
IM. STANIS£AWA CZERNIKA

STANIS£AW CZERNIK
Poeta, prozaik, eseista, wydawca, badacz
folkloru,nauczyciel, t³umacz.
Urodzi³ siê 16.01.1899r. w Zochcinie k. Opatowa. W
okresie miçdzywojennym by³ nauczycielem w kilku
miejscowoœciach Wielkopolski.
Pracê pedagogiczn¹ ³¹czy³ doskonale z twórczoœci¹
literack¹ i dzia³alnoœci¹
redakcyjno - edytorsk¹.
Wspó³pracowa³ z "'Ziemi¹ Gostyñsk¹"', ''Kame¹''.W
Ostrzeszowie wydawa³ "Okolicê Poetów'' - miesiêcznik
skupiaj¹cy autentystów z ca³ej Polski

OKOLICA POETÓW

Lata okupacji spêdzi³ na emigracji pracuj¹c w polskim
szkolnictwie. Po powrocie do kraju pracowa³ w
Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. W £odzi,
gdzie mieszka³ po wojnie, aktywnie w³¹czy³ siê w ¿ycie
literackie. By³ m. in. prezesem tamtejszego oddzia³u ZLP.
W literaturze Stanis³aw Czernik zapewni³ sobie pozycjê
przede wszystkim jako liryk o w³asnym oryginalnym
tonie, piewca piêkna wiejskiego ¿ycia, krajobrazu, ale
tak¿e refleksji filozoficznej.

Ostrzeszów 2014
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie
Projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Dzia³ania”
Projekt pn.: „Organizacja X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanis³awa Czernika” wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
im. Stanis³awa Czernika

og³asza

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
IM. STANIS£AWA CZERNIKA

Patronat nad konkursem objêli:

BURMISTRZ Miasta i Gminy Ostrzeszów
STAROSTA Ostrzeszowski

Przedsiêwziêcie to jest organizowane od 1986 r. Wtedy to
mia³a miejsce pierwsza jego edycja o zasiêgu lokalnym. W
nastêpnym roku obejmuje on ju¿ ca³¹ Polskê i po raz
pierwszy wydany zostaje zbiór wierszy laureatów pt.
,,Otwieranie samotnoœci”.
Z przyczyn finansowych nast¹pi³a siedmioletnia przerwa, po
której w1990r. Wznowiono przedsiêwziêcie jako III Konkurs
Poetycki Jednego Wiersza, mia³ on zasiêg wojewódzki.
W 1997 r. odbywa siê II Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im St. Czernika. Zg³osi³o siê do niego ponad 680 osób z
ca³ej Polski. W edycji z 1999 r. wziê³o udzia³ 792 poetów
amatorów (2400 utworów).
Rekordow¹ liczbê wierszy, bo ponad 6000, zanotowano
w 2003 r. Jury ocenia³o wtedy twórczoœæ 2200 uczestników
konkursu.
Ide¹ konkursu jest pobudzenie wra¿liwoœci poetyckiej i
aktywnoœci twórczej
w dziedzinie poezji, promocja
talentów
literackich i
podkreœlenie
aktualnoœci
autentyzmu.

Regulamin konkursu

zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu.

Adresaci konkursu:

Zasady przyznawania nagród:

Konkurs ma charakter otwarty zarówno - skierowany jest
do wszystkich pisz¹cych bez ograniczeñ.

1. Konkurs zostanie rozegrany w czterech kategoriach
wiekowych:

.Warunki uczestnictwa:

Kat. I - dzieci do lat 11,
Kat.II - dzieci i m³odzie¿ w wieku 12-15 lat,
Kat. III - m³odzie¿ w wieku 16- 19 lat,
Kat. IV - doroœli powy¿ej 19 lat

1. Warunkiem udzia³u w konkursie jest nades³anie poczt¹
zestawu wierszy w maszynopisie zawieraj¹cego
maksymalnie 3 utwory w 4 egzemplarzach oraz zapisane w
formie elektronicznej (p³yta CD).
2. Ka¿dy utwór nale¿y opatrzyæ god³em - s³owem,
umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem; to
samo god³o powinno wystêpowaæ na do³¹czonej kopercie
zawieraj¹cej kartkê z danymi o autorze - imiê, nazwisko,
adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail (uczniowie proszeni
s¹ o podanie klasy i szko³y) oraz oœwiadczenie o treœci:
“Oœwiadczam, ¿e jestem autorem/k¹ wierszy
nades³anych na konkurs. Wiersze nie by³y wczeœniej
publikowane i nagradzane na innych konkursach.”
Informacje te zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych (DzU z
1997 r. Nr 133, poz. 883) objête s¹ tajemnic¹ i zostan¹ wykorzystane
jedynie w sposób okreœlony w Regulaminie.

3. Zestawy nale¿y przes³aæ do 31 marca 2014 r. (decyduje
data stempla pocztowego) na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
Pl. Borek 17
63-500 Ostrzeszów
4. Osoby przysy³aj¹ce: zestawy z³o¿one z wiêcej ni¿ 3
wierszy, opatrzone pe³nymi danymi zamiast god³a oraz
zawieraj¹ce niepe³ne dane osobowe nie zostan¹
dopuszczone do udzia³u w konkursie.
5. Organizator nie ogranicza tematyki utworów. Jest ona
dowolna.
6. Jeden autor mo¿e przys³aæ tylko jeden zestaw wierszy.
7. Na konkurs nie nale¿y przysy³aæ utworów wczeœniej
publikowanych i nagradzanych.
8. Autor nadsy³aj¹c prace na konkurs zgadza siê na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postêpowania
konkursowego, publikacjê wierszy w wydawnictwie
pokonkursowym oraz na stronie internetowej Biblioteki.
9. Zg³oszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z

2. O podziale nagród zadecyduje kompetentne Jury
powo³ane przez Organizatora.
3. Organizator przewiduje nagrody finansowe (kat.IV) i
rzeczowe (pozosta³e kategorie) oraz nagrody specjalne
(rzeczowe) za utwory zwi¹zane z:
- Ostrzeszowem i ziemi¹ ostrzeszowsk¹
- postaci¹ i dzie³em Stanis³awa Czernika
4. Og³oszenie wyników nast¹pi 21 czerwca 2014 r. Podczas
uroczystoœci podsumowuj¹cej konkurs i upamiêtniaj¹cej
postaæ Stanis³awa Czernika. Laureaci zostan¹ powiadomieni
o szczegó³ach telefonicznie i drog¹ elektroniczn¹.
5. Nagrodê nale¿y odebraæ osobiœcie lub przez upowa¿nion¹
do tego osobê w dniu og³oszenia wyników.
6. Nagrody nieodebrane osobiœcie przez laureatów w dniu
rozstrzygniêcia konkursu przechodz¹ na rzecz Organizatora.
7. Utwory nagrodzone i wyró¿nione zostan¹ opublikowane w
dokumentuj¹cym plon konkursu wydawnictwie. Organizator
zastrzega sobie praw publikacji wierszy bez wyp³aty
honorariów oraz bez zgody autorów.

Postanowienia koñcowe:
1. W sprawach spornych nieujêtych w Regulaminie decyzjê
podejmuje Organizator.
Wiêcej informacji na temat konkursu mo¿na uzyskaæ na
stronie internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod numerem
telefonu 062 730 33 89, 730 19 48 oraz pod adresem email:
biblioteka@bp.ostrzeszow.pl.

