Regulamin Konkursu Literackiego
,,Niepodległa wierszem malowana”
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
I. Organizator
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno przy współpracy z Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Debrznie

II. Cele
- pielęgnowanie piękna języka polskiego,
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności oraz zachęcanie do inspiracji twórczych w tworzeniu
wierszy o tematyce niepodległościowej,
- zapewnienie warunków sprzyjających wymianie doświadczeń w zakresie kultury żywego słowa,
- poszukiwanie najpiękniejszych form słowa.

III. Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży i osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Debrzno.
Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
I – młodzież w wieku 15 – 18 lat
II - osoby dorosłe

IV Forma prac zgłaszanych na konkurs :
• wiersz biały
• wiersz z rymem
V. Warunki uczestnictwa
1. Prace należy składać w 3 egzemplarzach, napisane na komputerze, opatrzone tzw. „godłem”
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tj. pseudonimem literackim i tylko po jednym wierszu z każdej formy.
Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, w której będzie znajdowała się tzw.
„metryczka” autora, tj. jego imię i nazwisko, wiek oraz dokładny adres zamieszkania
i numer telefonu. Na kopercie należy umieścić wyłącznie „godło” danej osoby.
Nadesłane prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora konkursu.
Decyzje jury są niepodważalne.
Prace należy składać na adres : Biblioteka przy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki ul.
Wojska Polskiego 2, 77-310 Debrzno z dopiskiem „Konkurs Literacki”
w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2018 r. go godziny 15:00.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach telefonicznie do dnia
8 listopada 2018 r.
Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada 2018 roku
w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie (sala widowiskowa).

VI. Postanowienia końcowe
Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich
nazwisk, wizerunków i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie
przez organizatora.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biblioteki przy Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Debrznie, pod numerem telefonu 59 83 35 132.

