Regulamin konkursu literackiego
„Załuskowy Skrzat Rycerz”

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Załuski.
2. Cele konkursu:
 zachęcenie młodzieży do prezentowania talentów literackich,
 rozwijanie wyobraźni twórczej,
 wyrabianie wrażliwości literackiej,
 poznawanie i popularyzacja historii i tradycji związanych z obszarem LSR
Przyjazne Mazowsze w szczególności gminy Załuski
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Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych gminy Załuski.
Czas trwania konkursu od 15 września 2014r. do 31 października 2014r.
Tematem prac konkursowych jest autorska historia o Załuskowym Skrzacie Rycerzu.
Formą literacką prac konkursowych może być opowiadanie , legenda, baśń.
Praca konkursowa nie powinna być nigdzie dotąd publikowana i nagradzana.
Uczestnik konkursu może przekazać jedną prace.
Objętość prac – do czterech stron wydruku komputerowego o formacie A4, czcionką
Times New Roman , pkt 12, odstęp pomiędzy wierszami 1,5
Prace zgłoszona do konkursu powinny być rezultatem indywidualnej pracy ucznia.
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania prac do celów
promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnie z działalnością Organizatora.
Przesyłając zgłoszenie i pracę konkursową uczestnik zapewnia , że jest autorem oraz,
że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, a
także , że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
Zgłoszenie do konkursu , traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku z
udziałem w konkursie literackim „Załuskowy Skrzat Rycerz” zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. nr 133 poz.883 z póź. Zmianami).
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora w składzie:
 Monika Bojanowska - przewodnicząca,
 Urszula Szybińska - członek,
 Elżbieta Turkowska - członek
oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
o zgodność pracy z tematem,
o oryginalność i niebanalność,
o poprawność językowa,
o ogólna estetyka pracy.

15. Prace wraz z dołączoną kartą zgłoszenia należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie
do 31 października 2014r. na adres:
Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski
( z dopiskiem konkurs literacki „Załuskowy Skrzat Rycerz”)

16. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:
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 I miejsce - tablet,
 II miejsce - aparat fotograficzny
 III miejsce - mp4
Prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora.
Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2014r. Wyniki konkursu zostaną
podane do wiadomości publicznej na stronie Gminy Załuski www.zaluski.pl
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Gminy Załuski
www.zaluski.pl

Załącznik 1
Wzór karty zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu literacki „Załuskowy Skrzat Rycerz”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię…………………………………………………..
Adres……………………………………………………………...
Telefon……………………………………………………………
Szkoła…………………………………………………………….
Klasa……………………………………………………………...
Nazwisko i imię opiekuna………………………………………..

Oświadcza, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne a praca
konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autor.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz.883 z
poź.zm).

………………………………
(podpis uczestnika konkursu)
………………………………
(podpis opiekuna)

