Regulamin Gminnego Konkursu Poetyckiego
,,Piórem o Koprzywnicy”

W 2018r. przypada 750 lat od Nadania Praw Miejskich Koprzywnicy. W związku z historycznym
jubileuszem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Koprzywnicy jako organizatorzy ogłaszają Gminny Konkurs Poetycki pn. ,,Piórem o Koprzywnicy”.
Konkursowi patronują: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica oraz Stowarzyszenie Qlturalnia.pl

1. Cele i założenia programowe konkursu:
a. Popularyzacja twórczości literackiej,
b. Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
c. Rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród dzieci i młodzieży,
d. Wyłowienie talentów literackich,
e. Motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
f. Spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego,
g. Rozwijanie zainteresowania historią miasta Koprzywnica,
h. Promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w lokalnej prasie.
2. Adresaci konkursu:
a. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy
Miasta i Gminy Koprzywnica bez ograniczeń,
b. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli.
3. Zasady uczestnictwa:
a. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora wierszy dotąd
niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach a także niepublikowanych w sieci Internet,
b. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 utworów, zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu
dopuszczalne są w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu,

c. Utwór w 4 egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem), do pracy należy dołączyć
zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie
www.koprzywnica.naszdomkultury.pl ) z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres,

numer telefonu, adres poczty email).

4. Termin składania prac:
Prace należy składać do 18 maja 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu lub w Miejsko
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Koprzywnicy, bądź przesyłać na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 27-660 Koprzywnica, ul. Rynek 39 (z dopiskiem „Konkurs Poetycki”)
lub na pocztę elektroniczną: kdk39@op.pl
5. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac
złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych
celach, m.in. w celu publikacji.
6. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór
własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy.
8. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora i ewentualnych
sponsorów.
9. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów
telefonicznie lub pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
oraz na profilu FB Ośrodka www.facebook.com/domkulturykoprzywnica/. Wręczenie nagród
laureatom konkursu odbędzie się podczas wydarzenia: Dzień Animatora Kultury, dn. 27 maja 2018r.
na Rynku w Koprzywnicy.
10. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 15/847 63 22 lub
15/84760 50

