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REGULAMIN 

I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA WIERSZ O MARYI I RÓŻAŃCU 

„MAGNIFICAT” 

 

Niektórzy mawiają, że Maryja jest pierwszorzędną poetką, ponieważ wypowiedziała 

najpiękniejszy tekst pochwalny na cześć Pana Boga – hymn zaczynający się od słów: 

„Wielbi dusza moja Pana…”, który znamy jako „Magnificat”. Mając w pamięci to biblijne 

wydarzenie, chcemy dziś zachęcić wszystkich do pisania poezji maryjnej i wzięcia udziału 

w I Ogólnopolskim Konkursie na Wiersz o Maryi i Różańcu – „Magnificat”. 

 

§ 1. 

Organizatorzy i Patroni 

 Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pomocnicy Królowej Różańca Świętego, 

wydająca ogólnopolskie czasopismo „Królowa Różańca Świętego”. 

Patronat honorowy nad Konkursem objęło Wydawnictwo Rosemaria. 

 

§ 2. 

Cele Konkursu 

Cele przyświecające Organizatorom Konkursu: 

- popularyzowanie poezji religijnej, zwłaszcza maryjnej 

- odkrywanie i promowanie twórczości osób, które piszą wiersze religijne 

- szerzenie zainteresowania modlitwami maryjnymi – zwłaszcza modlitwą różańcową 

i nowenną pompejańską. 
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§ 3. 

Zasady Konkursu 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane 

osoby, zarówno twórcy-amatorzy, którzy na ogół piszą „do szuflady”, jak i poeci 

„z dorobkiem”, publikujący i wydający swoje teksty. 

Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy teksty poetyckie. Każdy z nadesłanych 

utworów powinien nawiązywać do tematów takich jak: 

 Maryja 

 Różaniec 

 Nowenna Pompejańska. 

Jeden wiersz może nawiązywać do jednego spośród wymienionych wyżej tematów 

lub do wszystkich. 

Teksty należy nadsyłać do 31 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

na adres: 

Redakcja „Królowej Różańca Świętego” 

ul. Zbąszyńska 19/4 

60-359 Poznań. 

Uwaga: Na kopercie koniecznie należy umieścić dopisek „Konkurs poetycki”. 

Wiersze powinny być podpisane godłem (pseudonimem), a do tekstów należy dołączyć 

kopertę, podpisaną tym samym godłem (pseudonimem), w środku której powinna znaleźć się 

kartka z danymi Uczestnika, zawierająca: 

- imię i nazwisko 

- adres pocztowy  

- adres elektroniczny (e-mail) – jeżeli Uczestnik taki posiada 

- numer telefonu – opcjonalnie, dla ułatwienia kontaktu z Laureatami. 

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie 

przez Organizatora nadesłanych tekstów (w całości lub we fragmentach, a także 

po wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji, np. związanych z korektą)  wraz z podaniem 

imienia i nazwiska Uczestnika – w czasopismach, książkach, materiałach promocyjnych, 
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na stronach internetowych, portalach społecznościowych i innych polach eksploatacji. 

Nadesłanie tekstów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgodny na przechowywanie danych Uczestnika w celach informacyjnych. 

 

§ 4. 

Nagrody i Wyróżnienia 

Wszystkie nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 listopada 2016 r. na stronach internetowych: 

www.pkrs.org.pl, www.rosemaria.pl, www.rozaniec.info.pl oraz na profilu czasopisma 

„Królowa Różańca Świętego” na facebook’u. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani 

o zwycięstwie drogą elektroniczną, pocztową lub telefoniczną. 

Komisja Konkursowa wyłoni trzech Laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

Jury może przyznać także Grand Prix dla najlepszego twórcy, który dodatkowo otrzyma 

nagrodę finansową w wysokości 300 zł. Zwycięskie teksty oraz inne wyróżnione wiersze, 

wybrane przez Komisję spośród nadesłanych prac, zostaną opublikowane na łamach 

ogólnopolskiego dwumiesięcznika „Królowa Różańca Świętego”, a także wydane w almanachu 

pokonkursowym – specjalnym, okolicznościowym tomiku poetyckim. 

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, przyznania nagród 

i wyróżnień dodatkowych oraz do nieprzyznania tytułów Laureatów i nagrody Grand Prix, 

gdyby poziom nadesłanych tekstów okazał się niesatysfakcjonujący. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: konkurs@rozaniec.info. 

 W sprawach nieobjętych Regulaminem decydujący głos ma Organizator. 


