REGULAMIN
KONKURSU POETYCKIEGO
PT: „NIEZWYKŁE PODRÓŻE Z JANEM HEWELIUSZEM”

I. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Organizatorami konkursu jest Rada Miasta Gdańska, Pałac Młodzieży
w Gdańsku.
II. CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest przybliżenie postaci Jana Heweliusza – patrona roku
2011, popularyzacja twórczości poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni uczniów
gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, doskonalenie
umiejętności wypowiedzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu
lirycznego.
III. ZASADY I TRYB PROWADZENIA KONKURSU:
1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalną ilość 3 wierszy jednego
autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami.
2. Utwór poetycki należy napisać na komputerze (czcionka Times New Roman,
wielkość 12 pkt.
3. Wiersze napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi.
4. Każdą pracę należy oznaczyć na odwrocie godłem autora. Na pracy nie należy
umieszczać żadnych innych danych.
5. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw
autorskich na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają
zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji
z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.
6. Brak spełnienia warunków określonych w regulaminie będzie stanowiło podstawę
do dyskwalifikacji pracy.
7. Prace konkursowe, wiersz/wiersze, należy włożyć do dużej koperty oznaczonej
godłem wraz z drugą mniejszą zaklejoną kopertą, która zawierać będzie
informacje identyfikujące autora: godło, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły
(dokładny adres, nr telefonu, e-mail, fax), imię i nazwisko opiekuna (telefon
kontaktowy, e-mail) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

8. Dane osobowe uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia
konkursu.
9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory w trzech kategoriach
wiekowych:
I. KATEGORIA: szkoły podstawowe,
II. KATEGORIA: szkoły gimnazjalne,
III. KATEGORIA ponadgimnazjalne.
10. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć / w ostatecznym terminie/ do
dnia 29 kwietnia 2011 roku na adres: PAŁAC MŁODZIEŻY, ul. OGARNA 56,
80 - 826 GDAŃSK
11. Fundatorem nagród rzeczowych i książkowych jest Pałac Młodzieży w Gdańsku.
12. JURY zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
13. Szkoły

nagrodzonych

i

wyróżnionych

uczniów

zostaną

powiadomione

telefonicznie lub drogą elektroniczną 13 maja 2011 roku
14. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 24 maja 2011 roku w siedzibie Rady
Miasta Gdańska podczas gali obchodów Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich.
15. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego
ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych
konkursach i festiwalach organizowanych przez Pałac Młodzieży
i Radę Miasta Gdańska.

w Gdańsku

