REGULAMIN KONKURSU
Smutek, żal, nadzieja… jakie uczucia i refleksje towarzyszą dziś młodemu czytelnikowi opowiadania
„Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ?
Motto: Gdyby nie było w życiu ludzkim na ziemi rzeczy, wobec których nasza wyobraźnia rozkłada ręce,
musielibyśmy w końcu złorzeczyć rozpaczy przenikającej literaturę zamiast szukać w jej utworach nadziei.
Inspiracje:
Jaka postawę wobec życia przyjęli bohaterowie opowiadania?
Jak symbolika kamiennego pielgrzyma czy wieży ilustruje sytuację człowieka w świecie?
Co o losie człowieka mówi tekst?
Jakie pytania stawia przed czytelnikiem autor?
Jak dziś czyta to opowiadanie młody człowiek ?
I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem
Konkursu
jest
Stowarzyszenie
Absolwentów
Liceum
Ogólnokształcącego
im. S. Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” współpracujące z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im Witolda
Gombrowicza w Kielcach zwane dalej Organizatorem.
Adres: ul ks.P.Ściegiennego13, 25-033 Kielce; tel. 41 344-70-74 e-mail sekretariat@wbp.kielce.pl
Instytucją wspomagającą jest Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach.
2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.
3. Celem Konkursu jest:
- upowszechnianie czytelnictwa,
- popularyzacja twórczości pisarza regionu świętokrzyskiego,
- zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnych wypowiedzi,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców, czytelników.
4.Konkurs jest skierowany do uczniów techników i szkół
ponadgimnazjalnych w powiecie kieleckim.

zawodowych

w Kielcach oraz

szkół

5. Zadanie konkursowe polega na napisaniu wypowiedzi refleksyjnej (zwanej dalej esejem) zawierającej
odpowiedź na pytanie zawarte w temacie. Uczeń może wykorzystać inspiracje zaproponowane w regulaminie lub
przedstawić własne rozważania.
6. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie pracy konkursowej– oryginalnej, wcześniej
niepublikowanej ani nieprzedstawianej w innym konkursie wraz z pisemnym zgłoszeniem.

II.

Obowiązki uczestnika

1.
Warunkiem
uczestnictwa
w
Konkursie
jest
przekazanie
formularza
zgłoszeniowego
z pełnymi danymi kontaktowymi uczestnika (tel. oraz e-mail) oraz pisemnych oświadczeń według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że nie przekaże osobom trzecim żadnych praw
związanych
z pracą zgłoszoną do Konkursu, a ponadto nie dokona w żadnej formie sublicencji, publikacji lub udostępnienia
pracy zgłoszonej do Konkursu.
3. Prace przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub bez pełnych danych kontaktowych lub
z nieprawdziwymi danymi uczestnika będą odrzucone ze względów formalnych.
4.Wraz z przystąpieniem do Konkursu uczestnik (lub opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
5.Uczestnik
Konkursu
ponosi
odpowiedzialność
za
podanie
nieprawdziwych
danych,
a w szczególności w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tego tytułu.
6. Nośniki zawierające dane osobowe uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami, zostaną zniszczone po
zakończeniu Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych esejów do ewentualnej ich publikacji oraz
bezpłatnego prezentowania ich w celach promocyjnych.
8.
Organizator
w Konkursie.
III.

nie

zwraca

jakichkolwiek

kosztów

związanych

z

uczestnictwem

Harmonogram Konkursu

1.Przesłanie pracy konkursowej do Biblioteki - do 10 maja 2019r.
Podpisaną pracę konkursową należy dostarczyć wraz z załącznikiem
- pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im W. Gombrowicza
ul. ks.P.Ściegiennego13,25-033 Kielce ( decyduje data stempla pocztowego),
- osobiście do siedziby Biblioteki.
2.Ocena esejów przez Komisję- do 25 maja 2019r.
3.Podanie wyników i podsumowanie konkursu - 3 czerwca 2019r.

IV.

Wymagania dotyczące wypowiedzi refleksyjnej (eseju)

1.Zgłoszony esej musi spełniać następujące kryteria:
a) nie może być wcześniej nigdzie publikowany;
b) zgłaszający musi być jego autorem;
c) musi być nadesłany w terminie zgodnym z harmonogramem;
d) strona tytułowa eseju powinna zawierać tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły.
e) tekst eseju nie może przekraczać objętości 2 stron standardowego tekstu (rozmiar czcionki 12, Times
New Roman, interlinia 1,5);
f) w razie przywołania materiałów innych autorów musi zawierać pełną bibliografię.
2. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jeden własny esej.
3. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisany i wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1).
5. Prace konkursowe niespełniające wyżej wymienionych wymogów podlegają
formalnych.

odrzuceniu ze względów

V. Komisja Konkursowa
1.Komisję Konkursową składającą się z nauczycieli szkolnych oraz nauczycieli akademickich powołuje
Organizator.
2.Wszystkie eseje spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie Komisji według szkolnej skali ocen
zgodnie z harmonogramem Konkursu.
3. Komisja wyłoni laureatów Konkursu-uczestników, którzy uzyskają najwyższą ocenę za przesłany esej.
4. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów
Przewodniczącego Komisji. Werdykt jest ostateczny.
5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród jest Organizator.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznania nagród.

decyduje głos

VI. Postanowienia końcowe
1. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie internetowej
http://www.wbp.kielce.pl

Biblioteki:

2. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie Stowarzyszenia Absolwentów
I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”, Biblioteki i SODMiDN.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu
wystąpienia przyczyn od niej niezależnych.

oraz ogłoszenia wyników w razie

4. Wszelkie kwestie sporne, związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz
przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.
5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Ryszard Ostachowski
Prezes
Stowarzyszenia Absolwentów LO
im Stefana Żeromskiego w Kielcach
„Żeromszczacy”

Andrzej Dąbrowski
Dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach

ZAŁ. NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie
imię i nazwisko uczestnika*: ...........................................................................................................................
adres zamieszkania*: ......................................................................................................................................
kod, nazwa miejscowości*: ............................................................................................................................
tel. uczestnika*: …..........................................................................................................................................
e-mail uczestnika*: ….....................................................................................................................................
nazwa i adres szkoły: .....................................................................................................................................
*wypełnić obowiązkowo
2. Oświadczenie uczestnika pełnoletniego/ opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
Oświadczam, że :
1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu konkursu i w całości go akceptuję.
2. Wyrażam zgodę na udział w konkursie
3. Zgłoszona do Konkursu praca jest sporządzona przeze mnie osobiście i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
4. Przenoszę na Organizatora – nieodpłatnie na czas nieoznaczony – autorskie prawa majątkowe do nadesłanego eseju
na
wszelkich
polach
eksploatacji
w
szczególności
wymienionych
w
art.
50
ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631
z późn. zm.), w tym m.in. do: publikowania eseju na stronach internetowych oraz w innych publikacjach
pokonkursowych – uprawnienie to dotyczy wielokrotnego publikowania i nie jest ograniczone w czasie i co do
terytorium (w imieniu uczestnika niepełnoletniego oświadcza opiekun prawny).
5.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/uczestnika niepełnoletniego danych osobowych dla potrzeb realizacji
Konkursu
,na
warunkach
określonych
w
ustawie
z
dnia
29
sierpnia
1997r.
o ochronie danych osobowych (w imieniu uczestnika niepełnoletniego oświadcza opiekun prawny).
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a nadto upublicznienia w związku z jego udziałem
w Konkursie – jego imienia i nazwiska oraz wizerunku.
6. Wyrażam zgodę, aby prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe związane ze zgłoszoną pracą przeszły
bezpłatnie na własność Organizatora, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych z dniem zakończenia Konkursu.
7. Wyrażam zgodę na zatrzymanie przez Organizatora oryginału pracy zgłoszonej do Konkursu.

Miejscowość: .............................................. Data: ......................................................

…..................................................................................................................................
Podpis uczestnika oraz opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego

