Regulamin Konkursu Świętokrzyska Satyriada
( konkurs dla młodych duchem)
1. Przedmiotem konkursu są popisy satyryczne na dobrym poziomie, pomyślane z klasą,
fantazją i humorem, które karykaturują, ośmieszają nasze wady, niedostatki, kompleksy,
uprzedzenia, animozje; egoizm, upór przy swoim, niechęć do kompromisu.
2. W wystąpieniach należy powstrzymać się od animozji personalnych oraz wyrażeń i
zwrotów językowych budzących niesmak.
3. Występ tematycznie powinien wiązać się z Kielcami i województwem świętokrzyskim.
4. Tekst do prezentacji nie może być dłuższy niż jedna strona wydruku A4, czcionka Times
New Roman 14, interlinia 1,0.
5. Można wystąpić z utworami reprezentującymi różne gatunki satyryczne (do swobodnego
wyboru), a więc np. z liczącym jedną stronę wydruku:
– zestawem aforyzmów, fraszek lub limeryków,
– wierszem satyrycznym,
– humoreska (napisaną prozą),
– skeczem (dialogowym).
Mogą też wchodzić w grę jednostronicowe formy pastiszu, parodii, groteski.
6. Uczestnik oświadcza, że przedstawione prace są jego autorstwa.
7. Organizatorami Konkursu są: Związek Literatów Polskich Oddział Kielce, Gminna
Biblioteka Publiczna w Samsonowie, Klub Muzyczny Czerwony Fortepian, Klub Przyjaciół
Świętokrzyskich Literatów.
8. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
8. Prace nadsyłać należy do 6 kwietnia 2018 roku na adres nyczaj@pro.onet.pl
9. Do maila należy dołączyć dane: imię, nazwisko, miejscowość, telefon kontaktowy, adres email.
10. Uczestnik oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.) wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów konkursu.
11. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu.
12. Prezentacja prac nastąpi 9 kwietnia w Czerwonym Fortepianie. Organizator zastrzega
sobie prawo zaproszenie autorów wybranych prac do prezentacji.
13. Nagrodami w konkursie są zestawy książek Związku Literatów Polskich z autografami.

14. W przypadku pytań kontakt Jacek Wiatrowski: 602 754 733

Oświadczam iż zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Podpis uczestnika
…………………………………………………………………………………………………

