REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO WIERSZ MIESIĄCA
I. CELE:
1. Stworzenie młodzieży możliwości konfrontacji własnej twórczości literackiej z dziełami
rówieśników.
2. Stworzenie młodzieży warunków do rozwijania własnych uzdolnień poetyckich
i prozatorskich.
3. Zapewnienie promocji i publikacji najbardziej wartościowych utworów zgodnie
ze środkami będącymi do dyspozycji organizatorów.
II. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą
121, 61-663 Poznań, tel. 61 8201112.
III. ZAŁOŻENIA:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII szkół podstawowych, klas II i III szkół
gimnazjalnych i klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
2. Uczestnik zgłasza do konkursu jeden autorski utwór poetycki.
3. Uczestnik może wysłać utwór spełniający założenia regulaminu w każdym miesiącu
trwania konkursu niezależnie od otrzymanych wyróżnień.
4. Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, niezgłaszane do innych konkursów,
powinny wpłynąć do organizatora drogą mailową w okresie od 1 do 20 dnia każdego
miesiąca począwszy od 1 października 2017 do 20 kwietnia 2018.
5. Utwory oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą nauczyciele MDK nr 2 oraz
zaproszone osoby (nauczyciele, autorzy, krytycy etc.).
6. Jury ocenia teksty w skali punktowej od 1 do 6 punktów. Suma punktów od wszystkich
jurorów pozwoli wyłonić zwycięzcę. Informacja na ten temat zostanie opublikowana
na stronach MDK. Zwycięzca zostanie poinformowany dodatkowo o wygranej drogą
mailową.
7. Wysłanie utworu na konkurs wiąże się ze zgodą na jego publikację na stronie
organizatora oraz w materiałach pokonkursowych w przypadku otrzymania tytułu
laureata.
8. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i wyróżnień pocztą. Wszyscy laureaci
zostaną zaproszeni na Gale Literacką, która odbędzie się 15 maja 2018 roku
w MDK nr 2.
9. Utwory należy przesyłać na adres: literackimdk@gmail.com jako załącznik w pliku
Word (.doc lub .rtf) oznaczonym w nagłówku godłem w formie słownej, nie graficznej,
godło ma stanowić także nazwę pliku (np. stokrotka.doc).
10. W osobnym pliku należy wysłać Kartę Zgłoszenia (nazwa pliku: imię i nazwisko
uczestnika_nazwa miesiąca_rok, np. Adam Nowak_październik_2017.doc). Karta
zgłoszenia powinna zostać wypełniona komputerowo.
11. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Zofia Warzecha, Małgorzata Głazowska, Karina
Kisiel, kontakt: literackimdk@gmail.com.
12. Informujemy, że w MDK nr 2 literacko uzdolnioną młodzieżą opiekują się nauczycielki:
Agnieszka Warzecha (agnieszkawarzecha89@gmail.com) oraz Małgorzata Głazowska
(m.glazowska@wp.pl), które udzielają informacji na temat konkursu, prowadzą
spotkania i konsultacje.

WIERSZ MIESIĄCA
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika:
Godło:
Data i miejsce urodzenia:
Mail:
Pełna nazwa, adres i mail szkoły/placówki:
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela:

Oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Wiersz
Miesiąca w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu i akceptuję jego zasady.
Oświadczam, że utwory nadesłane na Konkurs Literacki Wiersz Miesiąca organizowany
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu są mojego autorstwa i nie były wcześniej
publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.
W przypadku ujawnienia oraz udowodnienia przez organizatora plagiatu, jestem
świadomy/a mojej dyskwalifikacji z konkursu oraz prawnych konsekwencji wynikających
z przestrzegania praw autorskich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby
konkursu oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika i prac konkursowych w celach
związanych z organizacją konkursu, a także realizacją działalności statutowej placówki
i promocją (upublicznianie zdjęć).
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego utworu w przypadku wygranej na stronach
MDK 2 oraz w ewentualnej publikacji pokonkursowej.
Wyrażam zgodę na udział …….……………………………………………. (imię nazwisko)
w Wojewódzkim Konkursie Literackim w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu.
Biorę pełną odpowiedzialność za zgłoszone na konkurs teksty.

……..……………………..
Miejscowość, data

…………….………………..……………………….
Czytelny podpis uczestnika konkursu

………………..………………..……………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………..………………..……………………
Czytelny podpis nauczyciela

