X EDYCJA KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA
pod hasłem "ZIEMIA DOBRZYŃSKA MOJA MAŁA OJCZYZNA"
Cele konkursu:

1. Pobudzenie aktywności twórczej.
2. Poszukiwanie młodych talentów.
3. Inspirowanie do aktywności twórczej.
4. Rozwijanie wrażliwości i umiejętności wyrażania własnych uczuć w formie poetyckiej.
Regulamin konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
•

uczniowie szkół podstawowych z klas IV- VI;

•

młodzież szkół gimnazjalnych ;

•

młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

3. Temat konkursu-ZIEMIA DOBRZYNSKA -MOJA MAŁA OJCZYZNA.
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza ukazującego walory regionu, np .:"urodę"
krajobrazu,

tradycje , osiągnięcia wybitnych ludzi / który nie był wcześniej publikowany oraz nie

został nagrodzony w innych konkursach/.
5. Prace konkursowe należy nadesłać wyłącznie w maszynopisie w trzech egzemplarzach na

papierze

o formacie A-4.
6. Wiersz powinien być opatrzony godłem ( znakiem graficznym ) autora, do wiersza powinna być
dołączona koperta z informacją dotyczącą autora tj. (imię, nazwisko, wiek, dane kontaktowe, numer
telefonu, ew. klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna)
7. Do prac niepełnoletnich uczestników konkursu powinno zostać dołączone również oświadczenie ich
rodziców lub prawnych opiekunów, zawierające zgodę na udział dziecka w konkursie
/ Załącznik nr 1/.
8. Do prac pełnoletnich uczestników należy dołączyć klauzulę / Załącznik nr 2/.
9. Prace należy nadsyłać na adres:
Zespół Szkół Technicznych
ul. Okrzei 3
z dopiskiem "Konkurs Poetycki"
lub składać w sekretariacie ZST w Lipnie.
/Nadesłane prace nie będą zwracane /
koordynatorzy konkursu: Elżbieta Sitek, Anna Szajerska, Romana Rozen, Anna Ślusarczyk
10.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

11. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych mija 29 kwietnia 2016 r.
12. O terminie i miejscu wręczania nagrody, laureat zostanie powiadomiony bezpośrednio przez

Organizatora .

13. Organizator zakłada możliwość publikowania nagrodzonych prac, bądź ich wykorzystania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie
pod numerem telefonu 54-2873321.
Serdecznie zapraszamy!

Załącznik nr 1
………………………………………………………..
( miejscowość , data)
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
Imię i Nazwisko ( rodzica, opiekuna prawnego) .....................................................................
Kod pocztowy , miejscowość…………………………..............
Ulica, nr…...……………………………...................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1) jestem przedstawicielem ustawowym / opiekunem ucznia: ............................................................................
( imię i nazwisko uczestnika konkursu)
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych

z

jego udziałem w KONKURSIE POETYCKIM „ZIEMIA DOBRZYŃSKA - MOJA MAŁA OJCZYZNA”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz.883 z
późniejszymi zmianami)
3)Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz ZST W w Lipnie, w tym ich opublikowanie bez
ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, określonych ustawą o prawie autorskim

i

prawach pokrewnych ( Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) oraz kontekstu publikacji,
4) Praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.
.......................................................
(data, podpis Rodzica)
...............................................................................................................................................................
Załącznik nr 2
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego
”ZIEMIA DOBRZYŃSKA-MOJA MAŁA OJCZYZNA "w celach wynikających z regulaminu tego
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych /Dz.U. z

1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wiersza na Konkurs, nieodpłatnie
przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy
w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.

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

