TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA – Wiosna 2020
Regulamin konkursu (wraz ze zmianami)
I. Organizator:
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej
II. Cele:
1. Prezentacja twórczości literackiej młodzieży.
2. Upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa młodzieży w kulturze.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności literackich.
III. Uczestnicy:
1. Uczniowie warszawskich szkół lub młodzież zamieszkała na terenie m.st. Warszawy,
w wieku od 13 do 19 lat.
IV. Warunki konkursu:
1. Turniej Jednego Wiersza ma formułę otwartą. Tematyka tekstów poetyckich nie jest określona.
2. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest przesłanie drogą elektroniczną jednego utworu
poetyckiego, nieprzekraczającego 50 wersów, dotychczas niepublikowanego i niezgłaszanego
do innych konkursów oraz skanu wypełnionej i odręcznie podpisanej Karty uczestnika konkursu.
3. Prace można nadesłać drogą elektroniczną: info@scek.pl.
V. Przebieg konkursu:
1. Spośród zgłoszeń Jury wyłoni grupę finalistów, których wiersze zostaną opublikowane
na stronie www.scek.pl.
2. Następnie Jury wybierze najlepszy zgłoszony utwór poetycki.
3. Równolegle odbywać będzie się głosowanie internetowe na stronie www.scek.pl.
4. Autor/ka utworu, który zdobędzie najwięcej głosów internautów, otrzyma Nagrodę Publiczności.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.scek.pl.
VI. Terminy:
1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2020 r.
2. Finałowe utwory zostaną opublikowane na stronie www.scek.pl najpóźniej 23 kwietnia 2020 r.
3. Głosowanie internautów odbywać się będzie od 23 kwietnia (godz. 12.00) do 29 kwietnia 2020 r.
(godz. 23.59) na stronie www.scek.pl.
4. Ogłoszenie wyników Turnieju Jednego Wiersza (Nagroda Jury i Nagroda Publiczności)
nastąpi 30 kwietnia 2020 r.
VII. Jury:
1. Jury oceniające zgłoszone utwory zostanie powołane przez Organizatora Turnieju.
VIII. Finansowanie:
1. Turniej finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.
VIII. Informacje dodatkowe:
1. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli nie pozwoli na to liczba zgłoszeń
lub poziom zgłoszonych utworów.
2. Z jednego adresu IP można oddać głos na jeden utwór w ramach głosowania internetowego.
3. Wręczenie nagród nastąpi podczas finału kolejnej edycji Turnieju Jednego Wiersza.
4. Wiersze finalistów zostaną wydrukowane w publikacji Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
„Arkusze Literackie 24”.

