Regulamin Konkursu Jednego Wiersza pt. „Przeszłość ukryta w słowie”
Konkurs zorganizowany w ramach
VI Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
- Opoczno 2019 I.
Organizator konkursu:
‒ Powiat Opoczyński
II.
1.
2.
3.
4.

Cele konkursu:
Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.
Propagowanie piękna dziedzictwa i lokalnej historii opisanych piórem poety.
Upowszechnienie dziejów powiatu opoczyńskiego.
Promowanie edukacji regionalnej, popularyzowanie historii Małej Ojczyzny.

III.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla miłośników poezji z pow. opoczyńskiego i będzie przebiegał
w dwóch kategoriach wiekowych:
- do 15 roku życia,
- od 16 roku życia.
2. Każdy uczestnik przesyła na konkurs tylko jeden wiersz, związany tematycznie z historią
naszego regionu. Wiersz powinien nawiązywać do ochrony dziedzictwa kulturowego, ważnych
miejsc lub postaci historycznych.
3. Utwór przekazany na konkurs musi być własnego autorstwa, wcześniej niepublikowany,
nienagradzany w innych konkursach.
4. Wiersz biorący udział w konkursie należy dostarczyć w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach, napisanych w wersji drukowanej i oznaczonych pseudonimem w górnym, lewym
rogu kartki.
5. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia w zaklejonej małej kopercie,
podpisanej tym samym pseudonimem. Zgłoszenie musi być wypełnione czytelnie i zawierać:
pseudonim autora, imię i nazwisko, adres, nr telefonu do kontaktu, adres e-mail, Pesel oraz
oświadczenie, że wiersz nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
6. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, obowiązkowo
podpisuje rodzić lub opiekun prawny uczestnika.
Formularz karty zgłoszenia dołączony jest do Regulaminu.
IV.
Organizacja i terminy:
1. Konkurs organizowany jest w placówkach kultury i szkołach na terenie powiatu
opoczyńskiego.
2. Pierwsza selekcja prac konkursowych dokonuje się w placówkach kultury i szkołach, które
przekazują do Starostwa Powiatowego w Opocznie nie więcej niż trzy prace w danej kategorii
wiekowej.
3. Tylko osoby nieuczęszczające do szkół lub niezrzeszone przy żadnej placówce kultury mogą
zgłaszać udział w konkursie wprost do organizatora.
4. Prace konkursowe należy przekazywać do Starostwa Powiatowego w Opocznie do
10 kwietnia 2019 r.
5. W przypadku prac przekazywanych pocztą, będzie brana pod uwagę data stempla
pocztowego, natomiast prace przekazywane osobiście na Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego
w Opocznie muszą być opatrzone pieczęcią wpływu.

6. Wręczenie nagród i prezentacja prac nagrodzonych nastąpi podczas 5. Powiatowych
Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w dn. 8 maja 2019 r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Opocznie.
V.
Ocena prac i nagrody:
1. Prace konkursowe przekazane do Starostwa Powiatowego w Opocznie oceniane będą przez
Jury powołane przez organizatora tego etapu.
2. O ilości i wartości nagród decyduje organizator właściwego etapu.
3. Jury na szczeblu powiatowym przyzna trzy nagrody oraz może wytypować do wyróżnienia
dwie prace.
4. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody finansowe:
Kategoria do 15 roku życia
Kategoria od 16 roku życia
- I miejsce – 100 zł.
- I miejsce – 150 zł.
- II miejsce – 80 zł.
- II miejsce – 130 zł.
- III miejsce – 60 zł.
- III miejsce – 110 zł.
- wyróżnienie – 50 zł.
- wyróżnienie – 100 zł.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród przez Jury.
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej, ani zaskarżeniu.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie zapisy
zawarte w niniejszym regulaminie. O wszystkich sprawach nieujętych w nim decydują
organizatorzy.
2. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac w całości lub fragmentach, na
swoich stronach internetowych oraz w materiałach, publikacjach i wydawnictwach promocyjnych,
z podaniem tytułu oraz imienia i nazwiska autora.
4. Do konkursu nie będą dopuszczone prace pisane ręcznie, oznaczone danymi autora, a nie
godłem, nie zawierające właściwej liczby egzemplarzy lub zawierające wulgaryzmy.
5. Koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą uczestnicy konkursu.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z realizacją niniejszego regulaminu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
7. Organizator informuje, że:
‒ zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisuje opiekun prawny nieletniego
uczestnika zgłaszającego swoją pracę,
‒ przetwarzanie danych uczestników konkursu odbywa się w celu realizacji Konkursu Jednego
Wiersza pt. „Przeszłość ukryta w słowie”
‒ administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a,
‒ osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.
8. Adres organizatora:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych
ul. Kwiatowa 1 A, 26-300 Opoczno
z dopiskiem: PRACA NA KONKURS JEDNEGO WIERSZA
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie konkursu: Anna Wawrzeńczak, tel. 44 / 741 49 55,
e-mail: kultura@opocznopowiat.pl , ul. Kwiatowa 1 a, segment A, p. 217.

Karta zgłoszenia
do Konkursu Jednego Wiersza pt. „Przeszłości ukryta w słowie”

Godło (pseudonim)....................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika.................................................................................................................
Adres..................................................................................................................................................
Adres mailowy....................................................................................................................................
Telefon kontaktowy............................................................ Kategoria wiekowa ……………………………
Pesel..................................................

Tytuł wiersza.................................................................................................................................

Oświadczam, że:
- zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i zgadzam się na jego warunki,
- wiersz nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

.....................................................................
Data i podpis uczestnika konkursu

...........................................................................................................
Data i podpis:
rodzica, lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego

