
 

Regulamin Slamu poetyckiego 

 

Organizatorem Slamu Poetyckiego „Slam Poetycki 

Białystok” (dalej: „Slam poetycki”) jest 

Stowarzyszenie Szukamy Polski  

 

1. Slam poetycki odbywa się w BTL Lalki - kawiarni teatralnej przy ul. 

Konstantego Kalinowskiego 1. 

2. Poetki i Poeci, którzy chcą wystąpić, muszą wysłać zgłoszenia najpóźniej w 

przeddzień Slamu lub zgłosić się osobiście  godzinę przed wydarzeniem  w 

BTL Lalki - kawiarni teatralnej. 

3.  Zgłoszenia należy przesyłać na adres: szukamypolski@gmail.com, w tytule 

wpisując „Slam poetycki”. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać krótki biogram autora.  

5. Poprzez wysłanie zgłoszenia zgłaszający potwierdza, że do wierszy, które 

zostaną przez niego zaprezentowane podczas Slamu, przysługują mu 

autorskie prawa majątkowe i osobiste, tj., że jest ich autorem oraz, że 

zgłaszający przyjmuje wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 

praw osób trzecich. 

6. Ilość uczestników Slamu nie jest ograniczona.  

7. Slam poetycki będzie miał charakter rundowy. 

8. Każdy uczestnik po odczytaniu swojego wiersza (wygłoszenie nie może trwać 

dłużej niż 3 minuty) zostanie oceniony przez publiczność. 

9. Poeci walczą w dwuosobowych pojedynkach przed „białym” lub „czarnym” 

mikrofonem, po ich występie publiczność, poprzez podniesienie kartonika 

zdecyduje kto przechodzi do dalszego etapu turnieju.  

10. Do kolejnej rundy przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali większą liczbę 

głosów. 



11. Organizator Slamu dopuszcza też decyzję jury o przyznaniu „dzikiej karty” dla 

uczestnika/uczestników Slamu, który decyzją publiczności nie przeszedł do 

dalszego etapu turnieju. 

12. Czynni uczestnicy Slamu również mogą brać udział w głosowaniu.  

13. Wystąpienia wulgarne, obraźliwe lub dyskryminujące jakąkolwiek grupę 

  

społeczną mogą zostać przerwane przez Organizatora, a jego autor/autorka 

 

 zdyskwalifikowani. 

 

14. Nie można używać instrumentów muzycznych, kostiumów ani rekwizytów. 

 

15. Udział w Slamie poetyckim jest jednoznaczny z udzieleniem Stowarzyszeniu 

zgody na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie utworów w materiałach 

wydawanych i rozpowszechnianych publicznie lub na pokazach zamkniętych, 

w każdej formie lub technice, w tym w formie fotografii, plakatów, w prasie, w 

Internecie przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.   

16. Nagroda w Slamie poetyckim wynosi 400 złotych i będzie wypłacona po 

zakończeniu spotkania, w gotówce. 

17. Spotkania mają charakter cykliczny i będą odbywać się cztery razy w 2022 

roku.  

 

 

 

 


