
       

REGULAMIN STREFY WOLNEGO SŁOWA 

        (KONKURSU NIEJEDNEGO WIERSZA)

1. Organizatorem Strefy Wolnego Słowa jest Wawerskie Centrum Kultury.

2. Konkurs odbędzie się w niedzielę, w dniu 26 kwietnia 2015 r. w  Wawerskim Centrum 

Kultury przy ul. Żegańskiej 1a w Warszawie. Rozpoczęcie o godz. 18.00

3. W Strefie Wolnego Słowa może wziąć udział każda osoba od 14 roku życia, niezależnie od 

wcześniejszego poetyckiego doświadczenia. Osoby niepełnoletnie proszone są o 

dostarczenie pisemnej zgody opiekuna na wzięcie udziału w konkursie.

4. Strefa Wolnego Słowa ma formułę otwartą. Tematyka prezentacji poetyckich nie jest 

określona.

5. Udział w Strefie Wolnego Słowa polega na osobistej i publicznej prezentacji wiersza 

własnego autorstwa. 

6. W strefie wolnego Słowa można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa 

napisane w języku polskim, nie nagradzane w innych konkursach literackich i nie 

drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach 

książkowych (również elektronicznych). Publikacja utworu w internecie nie wyklucza 

możliwości prezentacji utworu w konkursie.

7. Utwory prezentowane w konkursie nie mogą przekroczyć jednej strony maszynopisu, a 

prezentacja nie może być dłuższa niż 2 minuty.

8. Organizator może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną 

przez autora jeśli będzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi.

9. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po wcześniejszej rejestracji. 

Rejestracja odbywa się do 25 kwietnia, do godz. 17.00 osobiście  pod adresem: 

Wawerskie Centrum Kultury  ul. Żegańska 1a, pok. 11, Warszawa 

lub mejlowo na adres: aredzisz@wck-wawer.pl.



Na potrzeby rejestracji trzeba dostarczyć lub przesłać elektronicznie egzemplarz utworu, 

który bedzie prezentowany w konkursie i podać dane: imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

10. Osoba zgłaszająca się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez WCK swoich 

danych osobowych na potrzeby konkursu w zakresie potrzebnym do jego przeprowadzenia 

(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. nr 133, poz 833 z 

późn. zm.).

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne

publikowanie utworu przez Wawwerskie Centrum Kultury.

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od 

organizatora.


