
Regulamin konkursu poetyckiego 

„Bartoszyce - moje miejsce. Edycja 2021” 

Stowarzyszenie Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja”, Urząd Miasta Bartoszyce 

ogłaszają kolejną edycję Konkursu Poetyckiego im. Leonarda Turkowskiego „Bartoszyce `21”. 

Konkurs jest kierowany do młodzieży szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych                     

z terenu powiatu bartoszyckiego. Tegoroczną edycję konkursu Patronatem Honorowym objął 

Burmistrz Miasta Bartoszyce – Piotr Petrykowski.  

„Bartoszyce - moje miejsce” to nie punkt geograficzny na mapie. Jako organizatorzy 

konkursu ciekawi jesteśmy refleksji i przemyśleń młodego pokolenia na temat Bartoszyc. 

Dodatkową wartością prac jest uchwycenie piękna środowiska naturalnego, walorów 

ekologicznych i turystycznych.  

Informacje ogólne: 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 Prace powinny być napisane w języku polskim. 

 Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niezgłaszanymi 

ani niepublikowanymi. 

 Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez organizatorów.  

 Najciekawsze i najoryginalniejsze wiersze zostaną nagrodzone. 

 Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie wręczenia nagród.  

 Liczba uczestników jest nieograniczona. 

 

Na konkurs można zgłosić cztery prace w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego 

lub czytelnego rękopisu, opatrzone godłem (wymyślony pseudonim, np.: Sosna, Baltazar lub Miś 

Uszatek itp.) Do wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem, co wiersze, 

zawierającą następujące dane: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora z numerem telefonu. 

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 29  października 2021 r. do godziny 15:00                    

na adres: 

Urząd Miasta Bartoszyce, Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju  (II piętro, pokój                

nr 24, 25 lub 26) 

ul. Boh. Monte Cassino 1  

11-200 Bartoszyce 

 

  Na kopercie prosimy zamieścić dopisek; „Konkurs Poetycki” z zaznaczeniem                               

„Szkoła podstawowa” lub „Szkoła ponadpodstawowa” 

  

Postanowienia końcowe: 
 interpretacja w/w regulaminu należy do organizatora, 

 organizatorzy mogą unieważnić rozstrzygnięcie konkursu bez podania przyczyn, 

 nadesłanie prac upoważnia organizatorów do wykorzystania ich  dla własnych potrzeb                          

bez honorariów. 

   organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów filmowych    

  zarejestrowanych podczas imprezy. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 502 431 726, 514 378 552 

 

 


