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Koszalińskie „Święto Polskiej Niezapominajki” to okazja, by dać wyraz swoim 

uczuciom – miłości, pamięci, życzliwości, szacunku dla innych  osób.  Ten 
malutki kwiatek symbolizuje nie tylko ciepłe uczucia, ale także styl życia – w 

zgodzie z naturą i przyrodą, w trosce o otaczający nas świat.  
Tegorocznemu świętu towarzyszyć będzie  KONKURS POETYCKI. 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz 
Starostwo Powiatowe. 
2. Konkurs związany jest z koszalińskim świętem  miłości, przyjaźni i pamięci 
„Koszalińska Niezapominajka”. 
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Koszalina i powiatu 
koszalińskiego, niezależnie od wieku. 
4. Konkurs dotyczy prac poetyckich – wierszy, fraszek, limeryków, poematów 
poświęconych tematycznie przesłaniu, jakie przyświeca Koszalińskiej 
Niezapominajce.  
5. Organizator oczekuje na prace poetyckie –  w ilości nie większej niż trzy od 
jednej osoby - poświęcone  pozytywnym emocjom, uczuciom do drugiego 
człowieka, do przyrody, związane  z ideą szacunku i życzliwości do 
otaczającego nas świata.  
5. Prace konkursowe w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem 
słownym, prosimy dostarczać lub nadsyłać do Działu Metodyki i 
Promocji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, plac Polonii 1, 75-415 
Koszalin do dnia  24 marca 2017 r. Przesyłki dostarczane pocztą powinny 
zostać opatrzone dopiskiem „Niezapominajka”. Każdy z uczestników 
konkursu zobowiązany jest także do załączenia wraz z pracami 
formularza zgody na wykorzystanie utworu oraz oświadczenia o zgodzie 
na wykonywanie zdjęć i publikację wizerunku w celach promocyjnych.  
W oddzielnej kopercie przysłanej wraz z pracami prosimy zamieścić dane o 
autorze, wraz z podaniem jego wieku.  
6. Dopuszczamy nadsyłanie zbiorowe prac konkursowych, np. przez szkoły.  
7. Jury, powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni 
laureatów i zadecyduje  o przyznaniu nagród rzeczowych. Wytypuje również 
utwory do zamieszczenia w okolicznościowym bezpłatnym wydawnictwie. 
8. Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród i prezentacja 
nagrodzonych utworów nastąpi  w dniu 12 maja 2017 r. (piątek)  o godz. 
17:00 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.  Laureaci 
konkursu mają miły obowiązek osobistego odbioru nagrody podczas 
imprezy finałowej, gdyż konkurs nie ma charakteru korespondencyjnego. 
9. Imprezie towarzyszyć będzie okolicznościowe wydawnictwo z wyróżnionymi  
pracami konkursowymi. 
10. Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie 
www.biblioteka.koszalin.pl. Szczegóły – pod nr telefonu 94 348-15-62 
 
Zachęcamy małych i dużych poetów do udziału w Konkursie ! 

 

http://www.biblioteka.koszalin.pl/

