Regulamin konkursu literackiego
na wiersz o Goworowszczyźnie
„W ę d r u j ą c e m a k i ”
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny przy współpracy Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.
Cele konkursu:
• inspirowanie do aktywności twórczej, odkrywania i rozwijania talentów literackich,
• rozbudzanie zainteresowania swoją małą ojczyzną,
• stworzenie możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów.
Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Goworowo z podziałem na kategorie
wiekowe:
- uczniowie klas VII – VIII,
- uczniowie do lat 18,
- dorośli,
• konkurs ma pisemną formę utworu poetyckiego o tematyce związanej z małą ojczyzną
Goworowszczyzną, jej pięknem, ludzi tu mieszkających, ważnych postaci, historią, krajobrazem,
• utwór powinien być zbudowany z minimum dziesięciu wersów,
• należy nadesłać jeden samodzielnie napisany, niepublikowany i nienagradzany wcześniej wiersz.
Przebieg konkursu:
Wiersz należy przesłać do 10 listopada 2022 r. do GOKSiR w Goworowie, ul. Szkolna 16a, 07-440
Goworowo, bądź na email goksirgoworowo@op.pl . Prace należy opatrzyć tytułem oraz swoimi danymi:
imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym, kategorią wiekową.
Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace według kryteriów:
• zgodność z tematem,
• posługiwanie się językiem poetyckim (zastosowanie środków poetyckich - epitety, porównania,
przenośnie, rymy i inne),
• zachowanie budowy wiersza,
• oryginalność ujęcia tematu.
Prezentacja prac nastąpi podczas Przeglądu Legend Mazowsza w Świetlicy w Goworowie.
Nagrody dla laureatów
W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione trzy najlepsze prace i przyznane I, II, III miejsca, osoby
wyróżnione otrzymają dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania za udział.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 12:00 podczas organizacji Przeglądu
Legend Mazowsza, w Świetlicy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 31.
Postanowienia końcowe:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
a) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wiersza w następujących polach eksploatacji: na
stronie internetowej i profilach społecznościowych Organizatora i współorganizatorów, w materiałach
informacyjno-promocyjnych, prasie, mediach,
b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów
prawnych w przypadku osób niepełnoletnich) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego
danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.
29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
c) nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do Organizatora,
d) Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu
roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
Zachęcamy gorąco do udziału w konkursie!

