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Regulamin Konkursu Poetyckiego
(zwanego dalej „Konkursem”)
im. Edwarda Stachury
w ramach VII Festiwalu STACHURA 2018

1. Konkurs jest częścią projektu pn. VII Festiwal STACHURA 2018, którego
organizatorem jest SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła
sp.j., z siedzibą w Toruniu, ul. Jagiellońska 20/1, 87-100 Toruń.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
3. Celem Konkursu jest prezentacja autorskich utworów poetyckich młodzieży szkół średnich.
4. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z województw:
kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.
5. Autorski utwór poetycki powinien być nadesłany w postaci maszynopisu
(wydruk komputerowy), podpisany własnoręcznie i czytelnie przez autora. Do tekstu utworu należy dołączy wypełniony i podpisany formularz
konkursowy, zawierający oświadczenie o samodzielnym napisaniu utworu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją
dotyczącą miejsca i celu ich przechowania, który stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
6. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w następujący sposób:
1) tradycyjnym listem na adres: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech
Zaguła sp.j, ul. Jagiellońska 20/1, 87-100 Toruń
lub
2) w postaci starannego, czytelnego skanu, drogą mailową, na adres beata.zagula@sosmusic.pl
Zgłoszenie należy opatrzyć dopiskiem „Zgłoszenie do konkursu poetyckiego
im. Edwarda Stachury” na kopercie lub w tytule wiadomości. Termin zgło1
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szeń upływa 31 października 2018 roku. W przypadku listu tradycyjnego decyduje data stempla pocztowego.
7. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni, a nagrodzone utwory będą zaprezentowane na stronie Festiwalu. Organizator nie wyklucza publikacji nagrodzonych utworów.
8. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
Etap I – nadesłanie autorskiego utworu konkursowego wraz z formularzem do dnia 31 października 2018.
Etap II – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Festiwalu
STACHURA 2018 www.stachurasosmusic.pl w dniu 15 listopada 2018 roku.
Etap III – wręczenie nagród i udział laureatów konkursu w koncertach
galowych Festiwalu STACHURA 2018 w Rzeszowie lub w Toruniu
(w zależności od miejsca zamieszkania laureata) w dniach: 25 listopada br.
(Rzeszów) lub 27 listopada br.(Toruń).
9. Nadesłane utwory oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Więcej informacji o Festiwalu Poświęconego Twórczości Edwarda Stachury
można znaleźna stronie: www.stachura.sosmusic.pl.
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