„Przecież takich są tysiące,
Jak to jedno z moich piór,
Po papierze latające,
Mnie na chwałę, Wam na wzór…” (Stanisław Harla „Pióro”)

Gminny
Konkurs Poetycki im. Stanisława Harli
REGULAMIN
I.

Organizatorzy:
- Gminna Biblioteka Publiczna Przecław
- Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Przecławiu,
- Urząd Miejski w Przecławiu - Wydział Promocji i Rozwoju Gminy.

II.

Cel konkursu:
1. Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości
literackiej.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich
twórczości.
3. Integracja międzypokoleniowa, integracja między młodzieżą, nauczycielami,
pracownikami kultury, rodzicami
4. Popularyzacja twórczości lokalnego poety Stanisława Harli.

III.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z
terenu naszej gminy.
2. Prace będą oceniane w 4-ch kategoriach wiekowych
- uczniowie SP kl. I - III
- uczniowie SP kl. IV - VI
- uczniowie gimnazjum
- uczniowie liceum i technikum
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w konkursach literackich.
4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać wiersz , maksymalnie dwa, na dowolny
temat.
5. Pracę konkursową należy złożyć u Organizatorów w formie wydruku i przesłać drogą
e-mailowa na adres gbp@op.pl lub bibliotekaszkolnazsp@gmail.com. Utwór
wydrukowany należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy
dołączyć kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi autora oraz zgodę rodzica lub

opiekuna prawnego na udział niepełnoletniego autora w Konkursie poetyckim im.
Stanisława Harli.
6. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman
w wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.
7. Zgodę rodziców (opiekunów prawnych) lub Kartę zgłoszenia można pobrać
i wydrukować
ze
strony
www.przeclaw.naszabiblioteka.com
lub
www.zsprzeclaw.nazwa.pl
IV. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do 28 lutego 2017 roku w GBP Przecław lub w Bibliotece Szkolnej
ZS w Przecławiu, ul. Zielona 39a,39-320 Przecław.
V. Jury:
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
W skład jury wejdą: przedstawiciele Organizatorów .
VI. Kryteria oceniania:
- twórczy charakter utworu
- poprawność stylistyczna i językowa
- poziom literacki pracy
- samodzielność i oryginalność
- ogólna estetyka pracy
VII. Nagrody:
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziany jest udział w Pikniku Literackim połączonym
z Plenerem Malarskim, podczas którego uczestnicy będą malować obrazy do zaprezentowanych
utworów Stanisława Harli z tomiku „W blasku i rytmie słowa”.
Nagrodą w konkursie będzie profesjonalne wydanie tomiku zgłoszonych i wybranych przez jury
wierszy z pracami malarskimi inspirowanymi twórczością Stanisława Harli.
Tomik zostanie wydany w formacie 32 strony w tym 12 stron w kolorze, 148 x 170 mm, kreda 115
gram, okładka jednostronna + folia błysk, z czego autorzy otrzymają po 5 (pięć) egzemplarzy, a
pozostałe rozdysponują Organizatorzy.
Dla nauczycieli i opiekunów, których uczestnicy Konkursu wpiszą do karty zgłoszeniowej jako
konsultantów przy powstaniu utworu, przewidziane są podziękowania.
Wyłanianie laureatów konkursu:
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
2. W każdej kategorii wiekowej jury wybierze 6 prac konkursowych, które będą
umieszczone w publikacji książkowej.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Pikniku Literackiego oraz Pleneru
Malarskiego w dniu 6 maja 2017 roku.
4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów:
www.przeclaw.naszabiblioteka.com,
www.zsprzeclaw.nazwa.pl,
www.przeclaw.org oraz na portalu społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/GminnaBibliotekaPublicznaPrzecław,
www.facebook.com/zsprzeclaw.g
www.facebook.com/zsprzeclaw.bs
5. Od decyzji jury nie ma odwołania.
Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie

VIII.

IX.

2.

3.
4.
5.

w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatorów na stronie
internetowej, a także na publikacje nagrodzonych utworów w wydawnictwie
książkowym.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania powyższych prac
w publikacjach promujących GBP Przecław i Zespół Szkół w Przecławiu, Urząd
Miejski w Przecławiu, bez uiszczania honorarium autorskiego.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje Regulamin.
Prace nie będą zwracane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym
Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Gminna Biblioteka Publiczna Przecław
Biblioteka Szkolna Zespołu Szkól w Przecławiu
Urząd Miejski w Przecławiu – Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

Zał. nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Harli

ZGODA RODZICÓW(OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W GMINNYM KONKURSIE POETYCKIM im. STANISŁAWA HARLI.

I.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………
(wiek)

………………………………………….
(klasa)

…………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)
W Gminnym Konkursie Poetyckim im. Stanisława Harli.
II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych
mojego dziecka (imienia nazwiska, klasy, i nazwy szkoły, wieku oraz wizerunku) w
celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 poz. 1182.

III.

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje
dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatorów konkursu oraz w
innych formach utrwaleń.

„Zostałem poinformowany, że administratorem danych mojego dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna
Przecław ul. Zielona 39a oraz Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Przecławiu ul. Zielona 39a., posiadam
prawo do treści danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest
dobrowolne”.

………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość i data
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

Zał. nr 2 do Regulaminu Gminnego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Harli

Karta zgłoszenia udziału w Gminnym Konkursie Poetyckim im. Stanisława Harli

Uwaga:
Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia nie wezmą
udziału w konkursie.
Imię i nazwisko
Numer telefonu (kontaktowy)
E-mail
Nazwa szkoły

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
szkolnego
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem.
Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na
rzecz organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega
zwrotowi. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na potrzeby konkursu literackiego
imienia Stanisława Harli zgodnie z ustawa z dnia 28.08.1997 r. O ochronie danych osobowych
(Dz.U.Nr 133 poz.883).

………………………………………………….
(własnoręczny podpis uczestnika konkursu)

