
Starosta Powiatu Wieluńskiego  – Andrzej Stępień,  dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Wieluniu – Magdalena  Wicher  oraz poetka Magdalena Kapuścińska zapraszają do wzięcia udziału
w  Turnieju  Satyrycznym  „o  Gąskę  Ziemi  Wieluńskiej”,  który  odbędzie  się  podczas  Biesiady
Satyrycznej,  pt.  „Powiatowe  Spotkania  z  Satyrą”  17  września  2016 r.,  o  godz.  17  w Hotel  &
Restauracja  „Pod Ratuszem” (ul. Królewska 7-9 ) w Wieluniu.

Turniej rozstrzygni  ęty zostanie w dw  óch prze  śmiesznych kategoriach:
I kategoria – tekst satyryczny (komedia, poemat satyryczny, bajka, epigramat, fraszka, felieton,
monolog estradowy, szopka oraz parodia, trawestacja, pastisz, persyflaż, limeryk)
II kategoria - rysunek satyryczny – (komiks, dowcip sytuacyjny, karykatura)

Regulamin udzia  łu w  Turnieju  Satyrycznym    „o G  ąskę Ziemi Wieluńskiej”

1. Postanowienia ogólne
Organizator : Starostwo Powiatowe w  Wieluniu, Powiatowa Biblioteka Publiczna  w Wieluniu oraz
Klub Satyryka „Ja gęgole” reprezentowany przez Magdalenę Kapuścińską

2. Cel turnieju
Celem konkursu jest  rozpowszechnianie twórczości lokalnych twórców w  zakresie działalności
literackiej,  muzycznej  oraz  plastycznej,  a  także  ujęcie  walorów  powiatu  wieluńskiego  we
współczesnej literaturze polskiej. Wieluń oraz powiat wieluński są miejscem  o wyjątkowo bogatej
historii,  malowniczych  zakątkach  oraz   magicznej  atmosferze.   Jest  to  obszar   obfitujący   w
artystyczne dusze, co zamierzamy spożytkować w promowaniu naszej ziemi.

3. Czas i miejsce prezentacji
Turniej  odbędzie się podczas biesiady satyrycznej  „Powiatowe Spotkania z Satyrą” 17 września
2016 r. (sobota)  w Hotel & Restauracja POD RATUSZEM,  gdzie należy osobiście zaprezentować
zgłoszone przez siebie prace turniejowe. Prezentacja i rozstrzygnięcie odbędzie się w tym samym
terminie i miejscu. Prace plastyczne zgłoszone na turniej satyryczny będą prezentowane w postaci
wystawy.

4. Warunki uczestnictwa i zasady wynagradzania.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział twórcy zrzeszeni jak i niezrzeszeni piszący
w języku polskim.  Uczestnikiem turnieju  może zostać każdy obywatel Polski, który ukończył 18
lat. Uczestnikiem turnieju nie może być żaden z członków rodziny organizatorów.
Warunkiem uczestnictwa w Turnieju Satyrycznym „o Gąskę Ziemi Wieluńskiej” w I kategorii jest
dostarczenie  własnych,  podpisanych  i  niepublikowanych   treści  satyrycznych  w  jednym
egzemplarzu  wydruku,  do  15  września  2016  r.  na  adres:  Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  w
Wieluniu, ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń .



Teksty nie mog  ą zawierać :
- treści o charakterze rasistowskim, obrażających uczucia religijne,  wulgarnych i nakłaniających do
przemocy lub propagujących nienawiść w stosunku do odmienności.
Musz  ą natomiast:
- być autorstwa osoby zgłaszającej się do turnieju,
- być  „smaczne” i „pełne humoru”.

Rysunki satyryczne nie mogą zawierać pornografii!

Przesłane  teksty   oraz  rysunki  nie  mogą  być  wcześniej  publikowane  i  nagradzane  w  innych
konkursach i turniejach (tzn. nie drukowane w formie papierowej, nie publikowane w Internecie).
Dopuszcza się publikację na prywatnej stronie lub blogu autora, ewentualnie na liście mailingowej,
forum – w celach dyskusyjnych, jako przykład twórczości.

5. Termin i przedmiot składania prac
I kategoria (tekst satyryczny) – należy dostarczyć (pocztą bądź osobiście) własne, niepublikowane
wcześniej  treści o charakterze satyrycznym, w jednym egzemplarzu wydruku, do 14 września 2016
r. na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu, ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń  (pocztą
bądź osobiście)
Przewidywany czas prezentacji utworów od 5 ~10 minut, w zależności od ilości zgłoszeń
II kategoria ( rysunek satyryczny) -  prace należy składać w Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Wieluniu  (ul  Śląska  23)  najpóźniej  do  14  września  2016  celem zorganizowania  prześmiesznej
wystawy  turniejowej,  której  wernisaż  i  wyłonienie  zwycięzcy  odbędą  się  podczas  Biesiady
Satyrycznej. Styl i forma rysunku dowolna, minimalny format pracy A4, maksymalny AO.

6. Jury
Turniej  rozstrzygnie komisja turniejowa powołana przez organizatorów.

7. Nagrody
Nagrodą główną w Turnieju Satyrycznym w I i II kategorii będzie unikatowa Gąska.
Dla  laureatów Turnieju  Satyrycznego  przewiduje  się  także  nagrody pieniężne  lub  rzeczowe w
zależności od hojności sponsorów.
Dla każdego uczestnika Turnieju Satyrycznego przewidziane są upominki.

8. Postanowienia końcowe
Każdy  uczestnik  przystępujący  do  turnieju  automatycznie  akceptuje  warunki  regulaminu  oraz
wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  publikowanie  jego  prac  w  periodykach  czy  almanachu
pokonkursowym oraz na portalach, stronach i innych nośnikach reklamy organizatorów turnieju.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  rezygnacji  z  rozstrzygnięcia  konkursu  w  przypadku
otrzymania zbyt małej ilości prac.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  Organizator nie zapewnia  noclegu.
Wszelkie spory i niejasności związane z turniejem rozstrzyga jury oraz organizatorzy.

Wszelkie  zapytania  można  kierować  do  Przewodniczącej  składu  komisji  turniejowej  -  Pani
Magdaleny Kapuścińskiej na adres mailowy: magdoska29@wp.pl lub pod nr 690-197-790

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Biesiady Satyrycznej „ Powiatowe
Spotkania z Satyrą” dn. 17 09 2016 w Hotel & Restauracja POD RATUSZEM. Odbiór nagrody
tylko osobiście.  W przypadku zdarzeń losowych nagrodę będzie można odebrać w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Wieluniu po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorami.


