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XXIV Konkursu Poetyckiego
„O Złote Pióro Sopotu”
2019
Patronat Prezydenta Miasta Sopotu
I. Organizatorami konkursu są :
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego
i Sopocki Klub Pisarzy im. Jerzego Tomaszkiewicza
II. Konkurs ma charakter otwarty.
Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie osoby piszące w języku polskim,
należące do związków twórczych jak i niezrzeszone.
III. Warunki konkursu:
1. Nadesłanie trzech (3) wierszy lub prozy trzy strony, niepublikowanych
i nienagradzanych w innych konkursach (dotyczy także publikacji w Internecie) na
adres organizatora.
2. Każdy z autorów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że utwory są wyłącznie
jego autorstwa i te publikacje będą pierwszymi dotyczącymi tych utworów.
3. Prace w trzech egzemplarzach należy sygnować godłem.
4. Do prac należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę zawierającą dane
biograficzne autora (imię, nazwisko, adres i numer telefonu).
5. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 30 kwietnia 2019
IV. Adres składania prac:
Sopocki Klub Pisarzy im. Jerzego Tomaszkiewicza
ul. Kolberga 9
81-881 Sopot
V. Jury
Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody
i wyróżnienia.
VI. Nagrody
1. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi
i rzeczowymi
I nagroda – pamiątkowe pióro ufundowane przez Prezydenta Miasta Sopotu i nagroda
pieniężna.
2. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu antologii
„Miejsce Obecności”.
3. Każda osoba, której utwory będą publikowane otrzyma 3 egz. antologii.
VII. Wyniki konkursu
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 czerwca 2019 o godz. 18.00
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2
2. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną ogłoszone
wyniki konkursu
3. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i noclegów.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w witrynie internetowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Józefa Wybickiego (www.mbp.sopot.pl).
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania nieodpłatnie tekstów, jak
również udostępniania ich w Internecie, radiu, prasie, telewizji
VIII. Osoby udzielające informacji
Kierownik Filii 7 Biblioteki Sopockiej - Wiesława Wiśniewska

tel.58 551-98-40, e-mail: filia7@mbp.sopot.pl

