Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zaprasza do udziału
w 61. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Laur Czerwonej Róży

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki,
80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 2, tel. (58) 301 59 63; e-mail: czerwonaroza@gtps.art.pl
2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział poetki/poeci (od rocznika 2002
wzwyż – osoby pełnoletnie), niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności do
związków i stowarzyszeń twórczych.
3. Jeden zestaw trzech niepublikowanych wierszy opatrzonych godłem – w trzech
egzemplarzach wraz z zaklejoną kopertą opisaną tym samym godłem (w kopercie
wypełniona karta zgłoszenia) należy nadesłać do 1 października 2020 r. na adres:
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2, 80-830 Gdańsk, z dopiskiem na
kopercie „Czerwona Róża” (nie decyduje data stempla pocztowego).
Kartę należy pobrać ze strony www.gtps.art.pl – zakładka Czerwona Róża.
Zestawy można dostarczyć do skrzynki pocztowej wewnątrz siedziby GTPS przy
ul. Chlebnickiej 2.
II. Uczestnictwo w konkursie:
1. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi
i nienagradzanymi w innych konkursach;
2. Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów;
3. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik;

4. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów;
5. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Ze względu na
zagrożenie epidemiologiczne organizator na bieżąco będzie podejmował decyzję dotyczącą
sposobu wręczania nagród.

III. Jury, nagrody i wyróżnienia:
1. Oceny prac oraz rozdziału nagród i wyróżnień dokona jury. Jury powołane jest przez
organizatora, a w jego skład wchodzą literaci, krytycy literaccy, przedstawiciele
organizatorów. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
2. Organizator przewiduje nagrody finansowe, których podział jest w gestii jury
- nagroda główna 2000 zł
3. Finał konkursu odbędzie się 23 października 2020 r. w Gdańsku.

IV. Pąk Czerwonej Róży – kategoria konkursu głównego
1. VIII edycja konkursu Pąk Czerwonej Róży odbywa się w ramach konkursu głównego i jest
dedykowana uczniom szkół ponadpodstawowych z Gdańska.
2. Jeden zestaw trzech niepublikowanych wierszy opatrzonych godłem – w trzech
egzemplarzach wraz z zaklejoną kopertą opisaną tym samym godłem (w kopercie
wypełniona karta zgłoszenia) należy nadesłać do 1 października 2020 r. na adres:
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2, 80-830 Gdańsk, z dopiskiem na
kopercie „Pąk Czerwonej Róży” (nie decyduje data stempla pocztowego).
Zestawy można dostarczyć do skrzynki pocztowej wewnątrz siedziby GTPS przy
ul. Chlebnickiej 2.
Kartę należy pobrać ze strony www.gtps.art.pl – zakładka Czerwona Róża.
3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. Finał konkursu odbędzie się 23 października
2020 r. w Gdańsku.
V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i
wyróżnionych wierszy. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w dwumiesięczniku
społeczno-kulturalnym „Autograf” i ew. innych czasopismach. Przewiduje się także wydanie
osobnego zbioru.

2. Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie przez GTPS danych
osobowych autorki/autora dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań
reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w
formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu.
Dodatkowych informacji udziela Biuro GTPS, tel. 507 588 303 (w godzinach pracy Biura

udostępnionych na stronie www.gtps.art.pl), e-mail: czerwonaroza@gtps.art.pl

