REGULAMIN
Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji
pod patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
XXII Jesienne Debiuty Poetyckie
Listopad 2019
1. Celem przeglądu jest:

2.

3.
4.
5.
6.
7.

a/ inspirowanie młodzieży do rozwijania talentu literackiego i tworzenie warunków do aktywności
twórczej,
b/ przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
c/ promocja laureatów poprzez druk nagrodzonych utworów w okolicznościowym tomiku poezji,
d/ doskonalenie warsztatu literackiego poprzez dyskusje z jurorami i spotkania poetami- gośćmi
honorowymi przeglądu,
e/wykazanie zasady równych szans / uczestnicy z małych miejscowości, osoby
z niepełnosprawnością,
f/integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych- równorzędnych uczestników konkursu
literackiego
g/ kształtowanie postaw etycznych (tolerancja, odpowiedzialność, godność, wrażliwość) i
estetycznych
Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie klas VIII szkół podstawowych i liceów z całej Polski,
podopieczni i współpracownicy Fundacji Fuga Mundi w Lublinie.
Każda placówka może zgłosić do 3 uczestników. Większa liczba zgłoszeń jest możliwa tylko po
wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie 3 niepublikowanych, własnych wierszy o dowolnej
tematyce, wydrukowanych w 3 egzemplarzach, podpisanych imieniem i nazwiskiem autora
oraz wypełnienie karty zgłoszenia, która jest jedyną, konieczną informacją o autorze.
Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w Przeglądzie.
Termin nadsyłania i składania prac wraz z kartami uczestnictwa upływa 30.09.2019 r. (pon.)
Prace i karty zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej w jednym dokumencie
formatu Word, nazwanym imieniem i nazwiskiem uczestnika na adres:

jesiennedebiutypoetyckie@interia.pl
i w formie wydruków na adres: V Liceum Ogólnokształcące , ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin
z dopiskiem: XXII Jesienne Debiuty Poetyckie
lub składać osobiście na ręce p. Marzeny Drozd, p. Renaty Sugier, p. Ryszarda Kotowskiego,
lub w sekretariacie V LO w Lublinie. Teksty niespełniające powyższych warunków nie wezmą
udziału w kwalifikacji.
8. W skład Komitetu Głównego konkursu wchodzą Organizatorzy: V Liceum Ogólnokształcące w
Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Związek
Literatów Polskich/Oddział Lublin, Fundacja Fuga Mundi. Komitet Główny Przeglądu dokona
oceny nadesłanych utworów przyznając tytuł Talentu Roku 2019, nagrody i wyróżnienia.
9. Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone
będą ze spotkaniem z jurorami i gościem honorowym XXII JDP, co nastąpi podczas Gali
w listopadzie 2019 r. w Lublinie (szczegółowy plan we październiku 2019 r. na stronie
www.5lo.lublin.pl )
10. Nagrody i dyplomy nieodebrane w czasie finału nie będą przesyłane uczestnikom.
11. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani zakwaterowania oraz zastrzegają sobie prawo
nieodpłatnych publikacji wierszy w prasie i na stronie internetowej; nadsyłane prace nie będą
zwracane.
12. Wszelkie kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Komitet Główny Przeglądu działający
w imieniu Organizatorów.
13. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z sekretariatem konkursu, który mieści się
w V LO ul. Lipowa 7 w Lublinie. Pracami sekretariatu kierują i szczegółowych informacji
udzielają: Marzena Drozd, Renata Sugier, Ryszard Kotowski. Pytania można również kierować
na adresy e-mailowe: marzena.drozd@poczta.onet.pl, renata.sugier@wp.pl, ryskotowski@vp.pl
z tytułem XXII Jesienne Debiuty Poetyckie.

ZAPRASZAMY

