Regulamin konkursu literackiego „Między wierszami – Gmina Wyry”
Organizator: Dom Kultury i Urząd Gminy Wyry
I.
Cele Konkursu:
1. Promowanie Gminy Wyry oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni gminnych Autorów, a także
popularyzowanie ich twórczości.
2. Zachęcenie mieszkańców gminy do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wyry.
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 Dzieci
 Młodzież
 Dorośli
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału kategorii wiekowych, wynikającego z ilości
dostarczonych prac.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.
5. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać krótki utwór literacki (wiersz, historyjkę, zagadkę, kawał,
przysłowie ect.) na temat związany z Gminą Wyry.
6. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz datą urodzenia Autora.
7. Jeden Autor może nadesłać dwa utwory literackie.
III. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy nadsyłać do dnia 10.06.2016 r. na adres e-mail: wicie@dkgostyn.pl, listowo (Dom Kultury
Gostyń, Pszczyńska 366) bądź składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Gostyni.
IV. Jury:
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. Honorowym Przewodniczącym Jury jest
Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł. Pozostali członkowie Jury zostaną wyznaczeni przez Organizatora.
V. Kryteria oceniania:
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• samodzielność i oryginalność,
• ogólna estetyka pracy.
VI. Nagrody:
1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
2. Dla nauczycieli i opiekunów lub instruktorów jako konsultantów przy powstawaniu utworu,
przewidziane są podziękowania.
3. O wręczeniu nagród poinformujemy w późniejszym terminie na stronie DK oraz facebook’u.
VII. Wyłanianie laureata Konkursu:
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20.05.2016 r.
4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.dkgostyn.pl oraz w
miesięczniku „Wicie”.
5. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej
późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, profilu facebookowym oraz
w miesięczniku samorządowym Wicie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących
Dom Kultury i Gminę Wyry.
3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego
wymagały okoliczności obiektywne.

