Wójt Gminy Łodygowice, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach
oraz Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Żywcu ogłaszają
KONKURS LITERACKI pt.: „Jan Paweł II i jego wpływ na moje życie”.

I . Cele i przedmiot konkursu:
1. Zebranie unikalnych wspomnień i wrażeń ludzi, których życie w jakiś
sposób (bezpośrednio lub pośrednio) złączyło się z osobą naszego
Świętego Rodaka.
2. Rozwijanie wrażliwości i umiejętności literackich.
3. Możliwość podzielenia się „swoją historią” z innymi.
Uczestnicy konkursu powinni opisać jaki wpływ miała lub ma, osoba i pontyfikat
Jana Pawła II na jego życie. Praca powinna być odbiciem własnych doświadczeń
i poparta osobistą refleksją.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich (bez względu na wiek)
mieszkańców powiatu żywieckiego.
2. Utwory muszą być pracami własnymi, wcześniej nigdzie
niepublikowanymi i nie zgłoszonymi do innych konkursów.
3. Jeżeli chodzi o formę literacką, przedmiotem konkursu może być utwór
pisany prozą np.: opowiadanie, esej.
4. Objętość pracy nie może przekroczyć trzech stron formatu A-4.
5. Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 tekst!
6. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz skan podpisanych
oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnicy zostaną ocenieni w trzech kategoriach wiekowych:
a) Dzieci do lat 10,
b) Młodzież od 11 do 18 lat,
c) Dorośli powyżej 18 roku życia.
III. Sposób przesłania prac:
1. Prace należy wysłać do GOK w Łodygowicach najlepiej w formie
elektronicznej na adres: gok@lodygowice.pl w terminie do 30 czerwca
2020 roku.
W wyjątkowych przypadkach dopuszczamy przesłanie wydrukowanych
prac w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek
Kultury w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice Plac Wolności 5.

2. Każda praca powinna zostać podpisana pseudonimem. W mailu lub
w przypadku pracy przesłanej pocztą na oddzielnej kartce należy umieścić
następujące dane:
- Pseudonim,
- Imię i nazwisko,
- Miejscowość,
- Rok urodzenia,
- Nr telefonu,
Ponadto dołączyć podpisaną klauzulę RODO stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu. W przypadku wysłania pracy w formie
elektronicznej klauzule RODO należy podpisać, zeskanować i skan
dołączyć w formie załącznika.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK
w Łodygowicach oraz Starostwa Powiatowego w Żywcu w terminie do
15 lipca 2020 roku.
IV. Ocena:
1. Prace oceni jury powołane przez Organizatora.
2. Organizator przewiduje nagrody pieniężne lub rzeczowe.
3. Dodatkową nagrodą będzie wydanie najlepszych prac w formie
książkowej.
4. Przy ocenie jury uwzględni następujące kryteria:
- Zgodność z tematem konkursu,
- Twórczy charakter,
- Poprawność językową i stylistyczną,
- Oryginalność pracy.
V. Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na konkurs autor automatycznie wyraża zgodę na jej
upublicznienie (z zachowaniem praw autorskich).
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac
konkursowych w publikacjach promujących konkurs i jego wyniki bez
uiszczania dodatkowego honorarium autorskiego.
3. Biorąc udział w konkursie literackim uczestnik akceptuje niniejszy
Regulamin i oświadcza, że przekazuje prawa autorskie na rzecz
Organizatora w następujących polach eksploatacji:
- publikacja na stronach internetowych Organizatorów,
- publikacja w formie wydawnictwa.

