Regulamin
Konkurs literacki „Pisać każdy może”
w ramach Ferii online Szamotulskiego Ośrodka Kultury 2021
Organizator: Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły.
Tematyka: dowolna
Cel:
- rozwijanie wrażliwości literackiej i słowotwórczej,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i młodzieży,
- poszukiwanie nowych talentów.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Szamotuły.
Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy 1-3 szkół podstawowych,
- klasy 4-8 szkół podstawowych
oraz szkoły ponadpodstawowe.
Każdy uczestnik może zgłosić jedno opowiadanie.
Technika pisania:
Forma i tematyka opowiadania może być dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórcy. Praca
nie powinna być dłuższa niż na 3000 znaków wraz ze spacjami.
Dokumentacja:
Termin nadsyłania opowiadań: do 18 stycznia 2021 r. włącznie.
Opowiadania należy wysłać na adres mailowy: piotr.witon@szok.info.pl
Wraz z opowiadaniem w mailu prosimy podać imię i nazwisko autora, wiek, klasę i nr telefonu.
W tytule należy wpisać: Konkurs literacki – opowiadanie.
Ocena prac:
1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
2. Kryteria oceny: zaplanowana kompozycja opowiadania, użyte przez autora opisy sytuacyjne i
dialogi bohaterów, ciekawe słownictwo, intrygujący początek, budzące zainteresowanie
rozwinięcie i przekonujące zakończenie, oryginalność ujęcia tematu opowiadania, poprawność
językowa i ortograficzna.
3. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 19 stycznia 2021 r. na stronie internetowej organizatora:
www.szok.info.pl oraz na profilu fb: https://www.facebook.com/szokszamotuly
4. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w każdej z kategorii a najlepsze prace będą publikowane
na stronie internetowej organizatora.
Prawa autorskie:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie
opowiadania i publiczne jego udostępnianie w Internecie oraz zarchiwizowania na dyskach komputera
organizatora w celach dokumentacyjnych za zgodą wszystkich uczestników konkursu.
Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
Postanowienia końcowe:
Opowiadanie powinno być napisane samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowane i nie
nagradzane. Prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę. Uczestnicy
mają prawo zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie opowiadanie napisane samodzielnie. Zgłaszanie
tekstów napisanych przez inne osoby jest niedopuszczalne
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania lub zmiany
terminu przeprowadzenia konkursu.
Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje organizator konkursu.

