Regulamin Szczegółowy
konkurs poetycki

Temat konkursu: Oblicza Dobra
,,Dobro nie powstaje z nicości i nie zapada się w nicość”
ks.prof. Józef Tischner

Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr4 RCKU w Wałczu.
1.2 Konkurs przebiegać będzie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wałczu.
1.3 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych
w niniejszym regulaminie.

Postanowienia dotyczące prac
2.1 Wiersze należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na
koszt nadsyłającego) na adres: Zespół Szkół nr4 RCKU w Wałczu, ul. Południowa 10a,
78-600 Wałcz.
2.2 Wiersze (od jednego do trzech utworów) należy nadsyłać w formie wydruku
komputerowego oraz w postaci elektronicznej na płycie CD.
2.3 Do zaadresowanej koperty z dopiskiem „Konkurs poetycki” należy włożyć oznaczony
wydruk oraz kartę, która zawierać będzie informacje z następującymi danymi,
identyfikującymi autora: imię, nazwisko, adres szkoły uczestnika konkursu, telefon szkoły,
e-mail szkoły, wykaz nadesłanych tekstów z opisem takim samym jak na każdym
z wydrukowanych tekstów oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
do regulaminu Konkursu.
2.4 W Konkursie mogą brać udział jedynie te wiersze, które nie zostały nigdzie
opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania utworów niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
2.6 Organizator nie zwraca wydruków przesłanych przez uczestników, biorących udział
w Konkursie, tekstów zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
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Postanowienia końcowe
3.1 Termin nadsyłania wydruków upływa 08.03.2019 r. (pod uwagę brana jest data stempla
pocztowego).
3.2 Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3.3 Organizator powołuje jury Konkursu w składzie trzyosobowym.
3.4 Zwycięzcy i uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora listownie
do 15 dnia po zakończeniu konkursu.
3.5 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr4 RCKU
w Wałczu, w zakładce Ogólnopolski Przegląd Form Artystycznych.
3.6 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo
niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc exaequo.
Wykorzystanie utworów nadesłanych na konkurs
 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs wierszy
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do
wielokrotnej ich ekspozycji w różnych miejscach.
 Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania utworów nadesłanych na
Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w wydawanych przez siebie
materiałach.
 Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie na
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów wierszy, a wymaganych w pkt. 2.3
niniejszego regulaminu.

2

