TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA – Jesień 2022
regulamin konkursu
Organizator konkursu
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Kulturalnej, Jezuicka 4, 00-281
Warszawa

Cele konkursu
1. Prezentacja twórczości literackiej młodzieży.
2. Upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa młodzieży w kulturze.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności literackich.

Uczestnicy i uczestniczki konkursu
Uczniowie i uczennice warszawskich szkół, w wieku od 13 do 19 lat.

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.
3. Zgłoszenia do konkursu odbywają się za pośrednictwem elektronicznego formularza na
stronie www.scek.pl.
4. Spośród nadesłanych utworów poetyckich Jury wyłoni grupę finalistów, która zostanie
zaproszona do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, aby osobiście
zaprezentować swoje wiersze podczas finału.
5. Odczytanie (recytacja) utworu poetyckiego jest warunkiem uczestnictwa w finale.

Terminy
1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 listopada 2022 r.
2. Lista osób zakwalifikowanych do finału zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.scek.pl najpóźniej 24 listopada 2022 r.
3. Finał Turnieju odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Stołecznym Centrum
Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4.

Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia.
2. Konkurs finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawę.
3. Wiersze finalistów zostaną wydrukowane w publikacji Stołecznego Centrum Edukacji
Kulturalnej „Arkusze Literackie 26”.
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Jury
Jury oceniające zgłoszone utwory poetyckie zostanie powołane przez Organizatora konkursu.

Informacje dodatkowe
1. Dla osób zakwalifikowanych do finału zostaną zorganizowane konsultacje z aktorką
Bożeną Robakowską (nauczycielką prowadzącą warsztaty teatralne w SCEK) w celu
jak najlepszego przygotowania przez uczestniczki i uczestników prezentacji swoich
utworów. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
2. Termin konsultacji: 25 listopada 2022 r., godz. 15.00-17.00.
3. Konsultacje odbędą się w Starej Prochowni SCEK, ul. Boleść 2.

Więcej informacji:
tel.: 22 277 06 18
www.scek.pl, e-mail: scek@eduwarszawa.pl
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