
REGULAMIN
MAZOWIECKIEGO XIV. PRZEGLĄDU

ARTYSTYCZNYCH INSPIRACJI TWÓRCZOŚCIĄ AGNIESZKI OSIECKIEJ
„Taką nas ścieżką poprowadź 2021”

(część trzecia Regulaminu)

Konkurs literacki na napisanie wiersza inspirowanego twórczością Agnieszki Osieckiej

1. W konkursie literackim na napisanie wiersza inspirowanego twórczością
    Agnieszki Osieckiej nie ma podziału na kategorie wiekowe.

2. Do konkursu można zgłaszać tylko utwory dotychczas nigdzie nie publikowane
    i nie zgłaszane do innych konkursów.

3. Każdy z autorów może nadesłać tylko jeden wiersz.

4. Wiersz musi być wyraźnie inspirowany twórczością Agnieszki Osieckiej
    (a więc powinien np. stanowić: nawiązanie, polemikę, antytezę lub kontynuację wiersza
    Poetki, albo tez być wyrażeniem emocji dostarczanych przez ogół dorobku Poetki). 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 
    w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2021.

- prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia
- napisanego wiersza
- zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

    Kartę Zgłoszenia i pozostałe pliki należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

osieckowy@gmail.com

6. Prace będą oceniane przez jurorów anonimowo. Imię, nazwisko i pozostałe dane autora
    nie będą znane jurorom podczas oceniania nadesłanych prac.

7. W swojej ocenie jury będzie się kierować następującymi kryteriami:

* wierność założeniom ideowym Przeglądu
* oryginalność w ujęciu tematu i formy
* stylistyka
* poprawność językowa
* ogólne wrażenia artystyczne i emocjonalne

8. W wyniku obrad jurorzy wyłonią nagrodzone utwory. Laureaci konkursu zostaną
      zaproszeni do udziału w Koncercie Galowym dnia 23 października 2021
      podczas którego będą ogłoszone wyniki i wręczone nagrody.
      O decyzji jury laureaci zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej mailowo
      lub telefonicznie.



9. Jury przyzna nagrody za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca.

10. Nagrodzone utwory zostaną publicznie zaprezentowane w czasie Koncertu Galowego, 
      przez osoby wyznaczone przez Organizatorów.

11. Nadesłanie w terminie podpisanej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą 
      na bezpłatną publikację, w całości lub we fragmentach, zgłaszanych do konkursu 
      utworów.

12. Nadesłanie w terminie podpisanej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem
      do wiadomości i zaakceptowaniem wszystkich punktów Regulaminu.

13. Wszelkie zapytania na temat Przeglądu prosimy kierować na adres mailowy:
       osieckowy@gmail.com lub pod numer telefonu: 518 692 150

UWAGA! Wszyscy uczestnicy Koncertu Galowego, Organizatorzy i obsługa zobowiązani
są do przestrzegania wszelkich zaleceń reżimu sanitarnego obowiązujących w czas 
Przeglądu. W szczególności do noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos, dezynfekcji 
rąk i utrzymywania obowiązującego dystansu społecznego oraz przestrzegania limitu 
osób. Osoby, które nie zamierzają poddać się restrykcjom sanitarnym nie powinny 
zgłaszać się do uczestnictwa w Przeglądzie.

UWAGA! W wypadku, gdyby sytuacja pandemiczna była wyjątkowo niekorzystna,
konkurs wokalny zostanie przeprowadzony na podstawie nagrań.
Zaś Koncert Galowy odbędzie się bez udziału publiczności i będzie emitowany online. 
Decyzję taką, kierując się obowiązującymi przepisami oraz dobrem wykonawców i 
widzów, podejmą Organizatorzy z odpowiednim wyprzedzeniem.


