KONKURS LITERACKI
na wiersz
Maryja – Królowa Polski
Księżomierz, 15 maja 2018r.

REGULAMIN

I. Cele Konkursu:
1. Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz poczucia dumy z bycia Polakiem.
2. Popularyzowanie poezji religijnej, zwłaszcza maryjnej.
3. Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnej twórczości literackiej.
4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
Organizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka w Księżomierzy we współpracy z Wójtem Gminy Gościeradów,
Starostwem Powiatowym Kraśnik, Zespołem Szkół w Księżomierzy i Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Gościeradowie.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora wiersza dotąd
niepublikowanego o tematyce maryjnej.
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- I - dzieci (szkoła podstawowa)
- II - młodzież (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)
- III - dorośli.
3. Każdy autor może nadesłać tylko jeden wiersz.
4. Utwór (może być rymowany lub biały) napisany w dwóch egzemplarzach należy opatrzyć godłem
(pseudonimem) z określeniem kategorii wiekowej zgodnie z pkt. 2 (I, II lub III). Do pracy należy dołączyć
zaklejoną kopertę podpisaną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek,
adres, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej, w przypadku ucznia także nazwę szkoły).
Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych
osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania
i wizerunku autora, jeśli zostanie nagrodzony w konkursie.

III. Termin składania prac:
Prace należy składać do 5 czerwca 2018 r. na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP
w Księżomierzy, Księżomierz ul. Kościelna 35, 23-275 Gościeradów z dopiskiem „konkurs literacki – wiersz:
Maryja – Królowa Polski”. Do pracy każdy uczestnik dołącza oświadczenie (załącznik nr 1); w imieniu
uczestników niepełnoletnich, wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do reprezentowania (rodzic,
opiekun prawny).

IV. Kryteria oceniania:


twórczy charakter utworu,



poprawność stylistyczna i językowa,



poziom literacki pracy,



samodzielność i oryginalność.

V. Wyłanianie laureata Konkursu:
1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Jury podejmuje decyzję większością głosów. Komisja będzie oceniać wiersze anonimowo.
3. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali dyplomy
uczestnictwa.
6. Wyniki konkursu będą opublikowane w dniu 8 czerwca 2018 r. na stronie internetowej parafii.
7. Nagrody i dyplomy będą wręczane podczas Międzydiecezjalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej

w dniu 10 czerwca 2018 r.
8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
9. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
10. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz danych
i wizerunku autorów w materiałach promocyjnych oraz publikacji książkowej bez dodatkowej zgody autorów
oraz bez wypłacenia honorariów autorskich.
2. Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika
niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz deklarację, że praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza
praw osób trzecich.

Załącznik nr 1
........................................................................
Miejscowość, data

Oświadczenie
Oświadczam, że:


jestem autorem/autorką załączonej pracy i posiadam do nich pełne majątkowe prawa autorskie,



przyjmuję warunki regulaminu konkursu,



wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm),



wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac
w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

..................................................................
Podpis autora prac/ opiekuna prawnego

