
Regulamin I Konkursu na limeryk niepołomicki 

 

I Konkurs na limeryk niepołomicki (zwany dalej Konkursem) ogłoszony zostanie 5 lutego 2014 roku.  

 1. Organizator 

  Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.  

 2. Uczestnicy  

Konkurs ma charakter otwarty terytorialnie, bez ograniczeń wiekowych, skierowany jest do 

profesjonalistów i amatorów, do wszystkich poetów mających coś do powiedzenia w temacie.  

 3. Nadsyłanie prac. 

Na konkurs można nadsyłać niepublikowany wcześniej limeryk, spełniający wymagania gatunku, 

nawiązujący w treści do gminy Niepołomice. 

4. Jury  

Oceny limeryków dokonają uczestnicy Wielkiej zimowej wymiany książek.  

Limeryki będą prezentowane w formie drukowanej na Wielkiej zimowej wymianie książek 16 lutego 

2014 roku przez cały czas trwania imprezy – od 15.00 do 18.00.  

Każdy, kto będzie wymieniał książki w czasie imprezy,  otrzyma talon umożliwiający głosowanie w 

konkursie limerykowym. Swój głos może oddać tylko w czasie imprezy.  

Decyzje jury są ostateczne. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień.  

4. Termin ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród:  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2014 roku na facebookowym profilu Miasta i Gminy 

Niepołomice oraz na oficjalnej stronie internetowej Niepołomic.  

Nagrodami w konkursie będą zestawy gadżetów (w tym kilogram naszych wspaniałych krówek) 

przygotowane przez Organizatorów. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do odbioru nagród 17 lutego 2014 

roku.  

5. Sposób i termin nadsyłania limeryków 

Limeryki należy zamieszczać w komentarzach do informacji o konkursie na Facebooku lub przesyłać 

mailem na adres: promocja@niepolomice.com w terminie do 14 lutego 2014 roku do godziny 12.00 

w południe. 

6. Zobowiązania końcowe  

a) Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę utworów.  

b) Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane i nie mogą naruszać innych praw autorskich.  

c) Nadesłanie wiersza jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.  

d) Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  
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e) Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie wierszy w różnych 

materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM).  

f) Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 

zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.  

Wszelkie zapytania i informacje należy przesyłać na adres email: promocja@niepolomice.com 


