Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach
zaprasza do udziału w:

KONKURSIE LITERACKIM
„Ławka marzeń”

REGULAMIN KONKURSU
I. USTALENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem konkursu jest: Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach.
2. Konkurs jest adresowany do dzieci od 10 roku życia, młodzieży i dorosłych.
3. Celem konkursu jest:
• rozbudzanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania prozą
• zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.
• pobudzanie wrażliwości.
• promocja talentów literackich.
• zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
II. TEMAT KONKURSU
1. „Ławka marzeń”, czyli opowiadanie inspirowane marzeniem.
2.Opowiadanie powinno być napisanie prozą w języku polskim.
III. ZASADY KONKURSU
1. Składanie prac będzie trwać do 12.06 .2017 r. .
2.Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych :
- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI)
- uczniowie gimnazjum (klasy I – III)
- młodzież i dorośli
3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.
4. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
5. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie o objętości
maksymalnie do 5 stron A4 wydruku komputerowego. Tekst należy zapisać czcionką
Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.
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6. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
7. Organizator zastrzega sobie prawa do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Ocenie będą podlegały tylko prace z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym są to dane obowiązkowe. (formularz dostępny w siedzibie GOK i na stronie
internetowej: gok.suchozebry.pl
2. Prace należy składać w terminie do 12 czerwca 2017 w biurze GOK Suchożebry
przy ul. Siedleckiej 8, przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem
na adres: 08-125 Suchożebry ul. Siedlecka 8 lub przesłać poczta elektroniczną
na adres e – mail: gok@suchozebry.pl
3. Praca w wersji papierowej powinna być zapakowana w kopertę z dopiskiem:
Opowiadanie konkursowe: „Ławka marzeń” Praca w wersji elektronicznej powinna
w tytule wiadomości zawierać sformułowanie: Opowiadanie konkursowe: „Ławka
marzeń”
4. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę
na wykorzystanie i publikację pracy przez GOK w Suchożebrach (publikacja
w wersji książkowej (papierowej) ), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej GOK.
V. SPOSÓB OCENY PRAC
1. Prace oceniane będą przez członków jury.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna , estetyka pracy, poziom literacki pracy,
poprawność stylistycznej i językowej, samodzielność i oryginalność.
3. Proces oceniania prac jest tajny.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dniu 21 czerwca 2017 r. W momencie
ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów
zwycięskich oraz wyróżnionych prac.
5. Decyzja Komisji Konkursowej będzie ostateczna i nieodwołalna.
VI. NAGRODY
1. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe
2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą
mailową, osobiście lub telefonicznie.
VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych
w formularzu zgłoszeniowym.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
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3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych
osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także
możliwość ich poprawiania.
5. Nagrodzona pierwszą nagrodą praca zostanie za pisemną zgodą autora
wydrukowana w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej – bez prawa
do wynagrodzenia.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej GOK w Suchożebrach.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Nadsyłając pracę i podając dane osobowe (w zaklejonej kopercie)
uczestnik wyraża zgodę na ich wykorzystanie na potrzeby konkursu.
2. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw
autorskich innych osób.
3. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób trzecich, zaspokaja je w całości
uczestnik konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym
Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od niego.
5. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
6. Prace nie będą zwracane.
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