KONKURS POETYCKI

„PIASTKIEM MNIE ZWĄ”
konkurs na wiersz o Piastku – maskotce Powiatu Choszczeńskiego

POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Celem Konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą, literaturą i sztuką oraz promocja powiatu
choszczeńskiego w sposób ciekawy i oryginalny.
2. Organizatorem konkursu pn. „Piastkiem mnie zwą” zwanego w dalszej części Regulaminu
konkursem jest Starostwo Powiatowe w Choszcznie.
3. Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie.
4. Treść niniejszego Regulaminu, komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na
stronie www.powiatchoszczno.pl oraz na fanpage www.facebook.com/powiatchoszczenskiPL.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, uczniów szkół
gimnazjalnych kl. I-III, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych –
mieszkańców i sympatyków powiatu choszczeńskiego.
2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać wiersz o Piastku – maskotce powiatu
choszczeńskiego lub o Powiecie Choszczeńskim.
3. Uczestnik może zgłosić na konkurs max.1 wiersz.
4. Wiersze nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach. Prace konkursowe
nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek
innych utworów.
5. Wiersze należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
doc. lub docx. na nośniku CD na adres Organizatora. Dopuszcza się przesłanie prac w wersji
elektronicznej drogą e-mailową na adres: edukacja@powiatchoszczno.pl.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 6 lutego 2017 r. i będzie trwał do 31 marca 2017 r.
2. Napisane wiersze należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2
(urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) z dopiskiem
„konkurs wiersz o Piastku”.
3. Do prac poetyckich należy dołączyć formularz zgłoszeniowy zawierający następujące dane:

1) tytuł wiersza,
2) imię i nazwisko autora oraz datę urodzenia,
3) nazwę szkoły, do której uczęszcza ( dla uczniów),
4) dane teleadresowe,
5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba
niepełnoletnia.
4. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, znajduje się do pobrania na
powiatowej stronie internetowej www.powiatchoszczno.pl oraz w Starostwie Powiatowym
w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2 pok. 102, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.
5. Zgłoszone prace nie mogą zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika w celu realizacji
Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2017 r.
8. Wiersze doręczone Organizatorowi po określonym w Regulaminie terminie nie wezmą udziału
w Konkursie.
9. Organizator zastrzega, że wiersze biorące udział w konkursie stają się jego własnością,
w szczególności na organizatora przenoszone są autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach
eksploatacji.

KOMISJA, KRYTERIA OCENY, WYNIKI
1. Ocena prac poetyckich i przyznanie nagród zostanie dokonane przez Komisję Konkursową
powołaną przez Organizatora.
2. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.
3. Komisja dokona oceny prac nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. i spośród przekazanych wierszy
wyłoni laureatów konkursu, którym zostaną wręczone nagrody, w tym wyróżnione zostanie I, II i III
miejsce, za które przyznane zostaną nagrody specjalne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzców, jak również do przyznania tylko
niektórych nagród.
5. Decyzja komisji jest ostateczna.
6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
7. Informacja o wynikach konkursu oraz o miejscu i czasie rozdania nagród zostanie umieszczona na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Choszcznie www.powiatchoszczno.pl oraz fanpage’u:
www.facebook.com/powiatchosszczenskiPL.
8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Postanowienia końcowe
1. Przekazując pracę poetycką na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję wiersza oraz
publikowanie swojego wizerunku (w przypadku osób niepełnoletnich – wizerunku podopiecznego) na
stronie
internetowej
Starostwa
Powiatowego
w
Choszcznie
oraz
fanpagu:
www.facebook.com/powiatchoszczenskiPL
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych wierszy.
4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
5. Szczegółowych informacji i wyjaśnień udzielą pracownicy Starostwa Powiatowego w Choszcznie
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu: 95 748 89 32.

