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 wspieranie twórczości oraz jej promocja

rozwijanie talentów

popularyzacja poezji

dbałość o kulturę języka

uatrakcyjnienie oferty kulturalnej gminy

podsumowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Żórawina

 klasy IV-VI szkoły podstawowej

 klasy VII-VIII szkoły podstawowej

Regulamin konkursu poetyckiego „Wiosenne rymy”
 

§1

 ORGANIZATORZY

Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury w Żórawinie – Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja

Zakrzewskiego Al. Niepodległości 6, 55-020 Żórawina , e-mail: zorawinagbp@gck-zorawina.pl

 

§2

CELE I ZADANIA

„Wiosenne rymy” 2023 to konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży. Nazwa konkursu nawiązuje do zbliżającej się

wiosny,a jego przedmiotem jest napisanie wiersza o wiosennej tematyce.

1. Celem konkursu jest:

 

§3

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU „Wiosenne rymy”

1. Zasięg konkursu – gmina Żórawina

2. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:

3.Tematem konkursu jest wiosna.

4.Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace.

5.Termin nadsyłania wierszy: najpóźniej do dnia 10.03.2023

6.Podpisane utwory należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zorawinagbp@gck-zorawina.pl wraz z

wypełnioną kartą zgłoszenia ( plik w formacie pdf ) w temacie wpisując: „konkurs Wiosenne rymy”

9. Dopuszcza się możliwość dostarczenia utworu osobiście. Napisany komputerowo wiersz wraz z kartą zgłoszenia,

w kopercie z dopiskiem „konkurs Wiosenne rymy”, powinien być dostarczony do Gminnej Biblioteki Publicznej w

Żórawinie lub do filii w Rzeplinie lub filii w Węgrach. Utwory w formie odręcznej nie będą honorowane.

10. Nadesłane utwory nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych

konkursach.
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11. Prace nie podpisane oraz nieczytelne nie będą brane pod uwagę.

12. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

13. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni 24.03.2023 podczas uroczystej gali

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania utworów konkursowych

(pokazanie na stronie internetowej GCK w Żórawinie, portalach społecznościowych GCK). Udział

w konkursie jest jednoczesną zgodą na publikację.

§4

OCENA PREZENTACJI

1. Oceny prezentacji utworów dokona jury powołane przez organizatora.

2. Oceny dokonywane będą według następujących kryteriów:

a) zgodność z tematem

b) oryginalność ujęcia tematu

c) posługiwanie się językiem poetyckim (zastosowanie środków poetyckich- epitety,

porównania, przenośnie, rymy i inne)

d) zasób słów

3. Decyzja jury jest ostateczna.

§5

Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi

na różnych nośnikach audiowizualnych dla celów promocyjnych.

§6

Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie

wizerunku oraz swoich danych osobowych w publikacjach, podczas ogłoszenia wyników, a także

na portalu społecznościowym Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie.

§7

We wszystkich kwestiach nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Nagrody zostaną przekazane

laureatom w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie podczas uroczystej gali. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem

zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda musi być podpisana przez rodzica bądź

opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

 

 

 



Załącznik NR 1
 

KARTA ZGŁOSZENIA w konkursie „Wiosenne rymy”
 
 
 

Imię i nazwisko:..................................................................................................................................
 

Wiek:...................................................Klasa:......................................................................................
 
 

Tytuł pracy konkursowej:
...............................................................................................................................................................

 
...............................................................................................................................................................

 
 

RODZIC/OPIEKUN LUB OSOBA KONTAKTOWA (opcjonalnie):
Imię i nazwisko:

...............................................................................................Telefon:.................................................
PLACÓWKA(Szkoła):...........................................................................................................................
Telefon::...............................................................................................................................................

 
 
 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

przez Organizatora Konkursu. Potwierdzam zapoznanie się i akceptację Regulaminu
Konkursu.

 
 

....................................................................................data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
 
 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka oraz wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora

Konkursu na potrzeby Konkursu. Jednocześnie oświadczam, iż zdaję sobie sprawę, że
niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, uniemożliwia udział w Konkursie.

 
.....................................................................................data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
 


