
REGULAMIN KONKURSU 

XXX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego 

 

 

1. Organizatorem XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. 

K.K. Baczyńskiego jest Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego. Projekt 

współfinansowany ze środków Miasta Łodzi, partnerem Konkursu jest firma 

Michalczyk i Prokop Sp. z o.o., właściciel marki Tetis. 

 

2. W Konkursie mogą wziąć udział poetki i poeci, którzy prześlą na adres e-mail 

organizatora zestawy poetyckie składające się z utworów nienagradzanych, 

niepublikowanych i niezgłoszonych do publikacji (także w Internecie). 

 

3 Zestaw poetycki powinien stanowić spójną warsztatowo propozycję o łącznej objętości 

do stu wersów. Propozycje należy przesłać do dnia 15 listopada 2022 roku na adres  

e-mail: baczynski.slkkb@gmail.com. 

 

4 Zgłoszenie konkursowe składa się z następujących załączników: 

 

a) zestaw poetycki zapisany w jednym pliku pdf i oznaczony godłem (pseudonimem); 

wzór podpisu pliku: [wybrane godło – zestaw poetycki] 

b) zatytułowany tym samym godłem plik zawierający imię, nazwisko, adres, numer 

telefonu, adres e-mail; wzór podpisu pliku: [wybrane godło – dane osobowe] 

c) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych; wzór podpisu 

pliku: [wybrane godło – oświadczenie] 

d) potwierdzenie wpłaty 15 złotych na konto Stowarzyszenia: Volkswagen Bank Polska 

S.A., nr 62 2130 0004 2001 0645 1645 0001; wzór podpisu pliku: [wybrane godło – 

opłata] 

 

5 Zgłoszenie konkursowe musi zostać podpisane godłem (pseudonimem). Dane osobowe 

uczestników zostaną ujawnione w momencie wyłonienia laureatów Konkursu. 

 

6 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wniesienie opłaty - 15 złotych -  na konto 

organizatora: Volkswagen Bank Polska S.A., nr 62 2130 0004 2001 0645 1645 0001. 

 

7 Skład Jury ustala organizator. Skład osobowy Jury zostanie ujawniony najwcześniej  

po zakończeniu obrad i ustaleniu werdyktu. 

 

8 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w Łodzi w 2022 roku. O dokładnym miejscu i czasie 

uroczystości laureaci będą powiadomieni indywidualnie, dane te zostaną także 

zamieszczone na stronie Stowarzyszenia: www.slkkb.org.pl.  

 

9 Nagrody mają charakter finansowy. Jury przyzna Nagrody Główne (I-III) oraz trzy 

równorzędne Wyróżnienia. Po raz kolejny Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę 

TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym  

lub niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji 

poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na Konkurs. Decyzję  

o rozdziale nagród i ich wysokości Jury podejmie na posiedzeniu zamykającym 

Konkurs. Kwota przeznaczona na nagrody dla laureatów wynosi 4500 zł.  
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10 Po zakończeniu Konkursu, uczestnicy otrzymają książki poetyckie. Opłaty konkursowe 

zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dystrybucją publikacji 

wydanych przez Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego. Ewentualną 

nadwyżkę organizator przeznaczy na organizację Gali Finałowej.  

 

11 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych tekstów w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych. 

 

12 Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 oraz ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.  

 

13 Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe 

warunki uczestnictwa. 

 

 

 

 


