
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

KONKURS LITERACKI - POETYCKI 

„Tuchów, rzeczywistość i metafora” 

 

KONKURS LITERACKI - PROZATORSKI 

„Tuchów, zapisujemy, aby nie zapomnieć” 

 



Konkurs literacki - poetycki 

 

Burmistrz Tuchowa, Rada Miejska i Komitet Obchodów 670 lecia miasta Tuchów 

ogłasza Międzynarodowy Konkurs Poetycki pod nazwą : „Tuchów – rzeczywistość i 

metafora” 

 

Regulamin 

Konkurs ten adresowany jest do wszystkich twórców związanych emocjonalnie lub 

intelektualnie z Tuchowem, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania, 

(m.in. Polonia, twórcy z europejskich miast zaprzyjaźnionych, pielgrzymi, turyści i inni), 

którzy zechcą spełnić warunki niniejszego regulaminu. 

 

Cele konkursu: 

1. Pozyskanie utworów poetyckich i tekstów piosenek – do wykorzystania w publikacji 

dokumentacyjnej i promocyjnej miasta, oraz podczas uroczystości i imprez 

kulturalnych (ilość tekstów nie ograniczona – mogą być w tym teksty już 

publikowane). 

2. Stworzenie twórcom możliwości publicznej prezentacji ich sztuki, osobistych 

spotkań autorów, wymiany doświadczeń i poglądów, oraz spotkań z odbiorcami. 

3. Promowanie Tuchowa poprzez sztukę i jej twórców. 

 

Warunki, ocena i wyniki: 

1. Wiersze (teksty poetyckie) i teksty piosenek winny w swej treści zawierać wyraźne 

odniesienia do Tuchowa (jego historii i współczesności) - należy przesyłać je w formie 

pisemnej, papierowej na adres: Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 

Tuchów lub w formie elektronicznej na adres: dk@tuchow.pl 

2. Każdy tekst winien być oznaczony godłem autora, a w załączonej, zaklejonej 

kopercie (oznaczonej tym samym godłem) należy podać dane adresowe autora, 

wiek oraz możliwości kontaktu (nr telefonu, faxu, adres e-mail) w celu ewentualnego, 

późniejszego przesłania zaproszenia na imprezę finałową, lub dokonania 

potrzebnych uzgodnień). 

3. Jeżeli do tekstów piosenek jest już skomponowana muzyka – prosimy o dołączenie 

zapisu nutowego lub nagrania na dowolnym nośniku. Jednocześnie organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo skomponowania innej muzyki do wybranego tekstu. 

4. W przypadku nadesłania na konkurs utworu w języku innym niż polski – należy 

dołączyć do niego tłumaczenie na język polski. 



5. Utwory konkursowe można nadsyłać do 30 kwietnia 2010r. na podane wyżej 

adresy. 

6. Oceny nadesłanych prac dokona kompetentne jury powołane przez 

Organizatora konkursu. 

7. Teksty poetyckie i teksty piosenek będą rozpatrywane i oceniane jako odrębne 

kategorie twórczości. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2010r. na stronie internetowej 

Tuchowa (www.tuchow.pl), oraz w prasie lokalnej i regionalnej. Laureaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i imprezy 

towarzyszące. Przewidywany termin uroczystości: wrzesień 2010 roku w Domu Kultury 

w Tuchowie. Przewiduje się wydanie na tę okoliczność książki – albumu, zawierającej 

wybrane wiersze i fotografie z konkursu fotograficznego. 

 

Nagrody: 

- Organizator przewiduje trzy nagrody za I, II i III miejsce. 

- Organizator ufunduje nagrody rzeczowe, zastrzega sobie prawo innego podziału 

nagród. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród 

specjalnych. 

 

Uwaga! 

Nadesłanie utworów na konkurs oznacza jednoczesną zgodę autora na ich 

publikowanie w wydawnictwach dokumentacyjnych, promocyjnych 

i okolicznościowych - według uznania organizatora konkursu – bez dodatkowych 

uzgodnień. Ewentualne inne, dochodowe wykorzystanie utworów konkursowych 

przez Organizatora  –  wymaga osobnych uzgodnień z ich autorami. 



Konkurs literacki - prozatorski 

 

Burmistrz Tuchowa, Rada Miejska, Komitet Obchodów 670 lecia miasta Tuchów 

ogłasza Międzynarodowy Konkurs Prozatorski pod nazwą : „Tuchów – zapisujemy, 

aby nie zapomnieć”. 

 

Konkurs ten jest adresowany do wszystkich twórców związanych emocjonalnie lub 

intelektualnie z Tuchowem, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania, 

(m.in. Polonia, twórcy z europejskich miast zaprzyjaźnionych, pielgrzymi, turyści i inni) 

którzy zechcą spełnić warunki niniejszego regulaminu.  

 

Cele konkursu: 

1. Pozyskanie utworów literackich – prozatorskich, w różnych, wybranych przez 

autorów gatunkach literackich (np: wspomnienie, fragment pamiętnika, 

opowiadanie o jakimś ciekawym zdarzeniu, ludziach, własnych przeżyciach, 

zapamiętane przekazy starszych, własne interpretacje wydarzeń historycznych, 

własne przemyślenia i opinie na temat współczesności Tuchowa itp.) do 

wykorzystania w publikacji dokumentacyjnej i promocyjnej miasta, oraz 

w działalności edukacyjno-wychowawczej i kulturalnej. 

2. Stworzenie twórcom możliwości publicznej prezentacji ich sztuki, osobistych 

spotkań autorów, wymiany doświadczeń i poglądów, oraz spotkań z odbiorcami. 

3. Promowanie Tuchowa poprzez sztukę i jej twórców. 

 

Warunki, ocena i wyniki: 

1. Nadesłane teksty winny być w miarę krótkimi formami literackimi i w swej treści 

zawierać wyraźne odniesienia do Tuchowa (jego historii i współczesności) poprzez 

ludzi, fakty i realia geograficzno-przyrodnicze. 

2. W przypadku tekstów opisujących faktyczne zdarzenia z przeszłości lub 

teraźniejszości - prosimy (jeśli to możliwe) o dołączenie dokumentów (np: fotografii, 

rysunków, map, planów itp.) do skopiowania. 

3. Każdy tekst winien być oznaczony godłem autora, a w załączonej, zaklejonej 

kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy podać dane adresowe autora, 

wiek, oraz możliwości kontaktu (nr telefonu, faxu, adres e-mail) w celu 

ewentualnego, późniejszego przesłania zaproszenia na imprezę finałową lub 

dokonania potrzebnych uzgodnień. 

4. W przypadku nadesłania na konkurs tekstu w języku innym niż polski – należy 

dołączyć do niego tłumaczenie na język polski. 



5. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 31 maja 2010 r. w formie papierowej na 

adres: Dom Kultury w Tuchowie ul. Chopina 10 33-170 Tuchów w formie elektronicznej 

na adres: dk@tuchow.pl 

6. Oceny nadesłanych prac dokona kompetentne jury powołane przez organizatora 

konkursu. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu 2010 r. na stronie internetowej 

Tuchowa (www.tuchow.pl) oraz w prasie lokalnej i regionalnej. Laureaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i imprezy 

towarzyszące. Przewidywany termin tych uroczystości: wrzesień 2010r – w Domu 

Kultury w Tuchowie. Przewiduje się okolicznościowe, jubileuszowe wydanie 

wybranych utworów konkursowych. 

 

Nagrody : 

- Organizator przewiduje trzy nagrody za I, II i III miejsce. 

- Organizator ufunduje nagrody rzeczowe, zastrzega sobie prawo innego podziału 

nagród. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród 

specjalnych. 

 

Uwaga ! 

Nadesłanie utworów na konkurs oznacza jednoczesną zgodę autora na ich 

publikowanie w wydawnictwach dokumentacyjnych, promocyjnych 

i  okolicznościowych – według uznania Organizatora Konkursu - bez dodatkowych 

uzgodnień. Ewentualne inne, dochodowe wykorzystanie utworów konkursowych – 

wymaga osobnych uzgodnień z ich autorami. 

 


