Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn
oraz
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie
ogłaszają

VI EDYCJĘ KONKURSU POETYCKIEGO
„W SŁOWACH UTOPIENI...”, Działoszyn 2016
Temat przewodni

"Jestem jak statek..."
Henryk Sienkiewicz

Celem konkursu jest :
- pobudzanie wyobraźni i wrażliwości literackiej,
- rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji i prozy,
- prezentacja dorobku i promocji młodych twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń,
- prezentacja najlepszych prac w mediach, na stronach internetowych
oraz w tomiku poetyckim
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do osób z powiatu pajęczańskiego.
2. Przebiega w trzech kategoriach wiekowych:
- kategoria I – do lat 12
- kategoria II – od 13 do 18 lat
- kategoria III – powyżej 18 roku życia
3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy wiersze lub jeden utwór prozatorski (maksymalnie 3 strony). Na konkurs
należy zgłaszać utwory dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Wszystkie prace powinny być
wyłącznie własnego autorstwa i polskojęzyczne.
4. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie hasłu
przewodniemu : „Jestem jak statek…”
5. Do konkursu będą przyjmowane prace opatrzone własnym godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem
graficznym). Godło zastępuje imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest
anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę,
opisaną tym samym godłem, z adnotacją określającą kategorię wiekową i danymi identyfikującymi autora: imię i
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko
dla organizatora, aż do chwili wyłonienia zwycięzców.
6. Wraz z przesłanym utworem, każdy autor podpisuje i przesyła do organizatora następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego „W słowach
utopieni” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych / Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysłanie wiersza na Konkurs,
nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o
których zdecyduje organizator”.
Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice
lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w konkursie powyższą klauzulę.
7. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów
9. Utwory należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 10 listopada 2016 roku do Biblioteki
Publicznej MiG Działoszyn.
10. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.

11. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w
dowolnej formie w celach promocyjnych.
13. Wszystkie prace wyróżnione przez Jury będą publikowane na stronach internetowych i w mediach w celu promocji
twórców.
14. Uroczysta gala finałowa wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w grudniu 2016 roku. O terminie i miejscu nagrodzeni
uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub drogą mailową.
15. Nagród nie wysyłamy pocztą
Uwaga:
Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim. Organizatorzy nie
zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo
ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych i w mediach oraz tomikach
poetyckich tylko w celu promocji uzdolnionych twórców.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Tel. 43 8413650 , Biblioteka Publiczna MiG Działoszyn, ul. Piłsudskiego 19, 98-355 Działoszyn
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Godło
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania

Telefon
e-mail
Ilość wierszy i tytuły
Kategoria wiekowa
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego „W
słowach utopieni”, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez
wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w
publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.
……………………………………….
(podpis uczestnika)
………………………………………..
(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna)

