
Kon kur s po etyc ki
„Przy ro da” 

RE GU LA MIN KON KUR SU PO ETYC KIE GO „PRZY RO DA”

1. Kon kurs ma cha rak ter otwar ty – mo gà w nim wziàç udzia∏ wszy scy pro fe sjo na li Êci i ama to rzy, z kra ju i za gra ni cy. 
2. Ce lem Kon kur su jest pro mo wa nie eks pre sji ar ty stycz nej zwià za nej z ob co wa niem z przy ro dà dzi kà i udo mo wio nà. 
3. Kon kurs jest or ga ni zo wa ny przez Wy daw nic two Za gro da oraz Fo rum „Wo lie ra”. 
4. Te ma tem kon kur su jest przy ro da. Do dat ko wo two rzy si´ ka te go ri´ spe cjal nà „Pta ki dzi kie i do mo we”.
5. Ka˝ dy au tor mo ̋ e zg∏o siç mak sy mal nie trzy wier sze o ∏àcz nej d∏u go Êci nie prze kra cza jà cej 100 li ni jek, na pi sa ne do wol nà

tech ni kà. 
6. Do kon kur su mo˝ na zg∏a szaç tyl ko wier sze ory gi nal ne, nie pu bli ko wa ne. 
7. Pra ce mo˝ na prze sy ∏aç na ni ̋ ej po da ny ad res lub e-ma il oraz za miesz czaç na fo rum „Wo lie ry”. 
8. Or ga ni za tor po wo ∏a Ju ry, któ re przy zna na gro dy i wy ró˝ nie nia. 
9. Dla zwy ci´z ców prze wi dzia no atrak cyj ne na gro dy – pu bli ka cje wyd. „Za gro da”. 

10. Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo od rzu ce nia prac nie zgod nych z re gu la mi nem kon kur su. 
11. Uczest nic two w kon kur sie jest rów no znacz ne z wy ra ̋ e niem zgo dy na bez p∏at nà pu bli ka cj´ prac na gro dzo nych i wy ró˝ -

nio nych, z po da niem na zwi ska au to ra, w dwu mie si´cz ni ku „Wo lie ra”.
12. Zg∏o sze nie prac jest jed no znacz ne z za ak cep to wa niem ni niej sze go Re gu la mi nu. Je go osta tecz na in ter pre ta cja po zo sta je 

w ge stii Or ga ni za to ra. 
13. Udzia∏ w Kon kur sie jest bez p∏at ny. 
14. Na pierw szej stro nie ka˝ de go wier sza na le ̋ y u gó ry stro ny umie Êciç imi´ i na zwi sko au to ra oraz ad res do ko re spon den cji.

Na ka˝ dej na st´p nej stro nie na le ̋ y umie Êciç u gó ry stro ny ty tu∏ wier sza oraz na zwi sko au to ra. 
15. Ter mi narz:

• Koƒ co wy ter min do star cza nia prac: 30 czerw ca 2007 ro ku (de cy du je da ta stem pla pocz to we go lub da ta pocz ty elek tro -
nicz nej);

• og∏o sze nie wy ni ków na stro nie in ter ne to wej fo rum „Wo lie ry” http://www.fo rum.wo lie ra.com oraz we wrze Ênio wo -
-paê dzier ni ko wym wy da niu dwu mie si´cz ni ka „Wo lie ra”.

16. Ad res, na któ ry na le ̋ y nad sy ∏aç pra ce:
Ma ja Wa gner -Na wroc ka
Gà sa wy Ple baƒ skie 74
26-502 Ja strzàb
z do pi skiem na ko per cie „Kon kurs po etyc ki” lub e -ma il: ma jawn@yahoo.com 
w te ma cie na le ̋ y wpi saç „Kon kurs po etyc ki”.
Pra ce mo˝ na te˝ pre zen to waç na fo rum http://www.fo rum.wo lie ra.com w stwo rzo nym do te go ce lu te ma cie. 


