
                                            REGULAMIN
                       Konkursu Poetyckiego – Paczków 2014
                                 MURY MÓWIĄ

”Najszczęśliwszy okres w moim życiu był wtedy (...). Byłem wystarczająco duży, by cieszyć się światem,

                         lecz nie na tyle dorosły, by zrozumieć którykolwiek z jego kłopotów”

                                                   Thomas Alva Edison

Organizatorem konkursu jest: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie

1.Cele konkursu:
- pobudzenie wrażliwości poetyckiej,
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- popularyzowanie twórczości poetyckiej młodych autorów,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

2.Warunki udziału w konkursie
a/ Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych.
I kat. 9 -13 lat
II kat.14 -18 lat
III kat. dorośli
b/ Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie utworów dotychczas niepublikowanych
i nienagradzanych w innych konkursach poetyckich do dnia 20.04.2014 na adres:
Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 27
48 – 370 Paczków
c/ Tematyka „ Mury Mówi ą”
- interpretacja może być dosłowna jako zjawisko historyczne,
architektoniczne, przyrodnicze, część świata natury.
Zachęcamy także do metafizycznego ujęcia tematu.
- tematem są też zabytki Paczkowa ich architektura, piękno, które zachwyca do dnia
dzisiejszego.
d/ Każdy utwór powinien być oznaczony godłem (słowne lub cyfrowe ).
To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej dane:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora,wiek,
- adres autora,
- adres mailowy, telefon,
- adres szkoły, ew. nazwisko nauczyciela opiekuna.

3. Nagrody
a/ Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora.
b/ Organizator przyzna w kat. I i II nagrody rzeczowe, w kat. III nagrody pieniężne.

4. Uwagi organizacyjne
a/ Utwory, które nie będą spełniać warunków zawartych w regulaminie oraz prace
nieczytelne z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.
b/ Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów, prace przechodzą na własność organizatora.
c/ Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium
autorskiego.



d/ W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje organizator.
e/ O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator powiadamia tylko laureatów
   ( listownie, mailem lub telefonicznie ). Protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na
stronie internetowej organizatora po rozstrzygnięciu konkursu (20.05.2014):
www.paczkow.eu 

                                                      

                                                             


