Konkurs na krótki żartobliwy wiersz

A W SERCU CIĄGLE MAJ
ORGANIZATORZY
Bałucki Ośrodek Kultury – LUTNIA
Fundacja KAMENA Łódź

REGULAMIN
CELE KONKURSU
1. Podstawowym celem konkursu jest aktywizacja osób w wieku dojrzałym,
rozwijanie wyobraźni, stwarzanie możliwości zaprezentowania talentu
literackiego oraz pokazywanie, że twórczość literacka może być
sposobem na twórcze spędzanie czasu wolnego.
PRZEDMIOT KONKURSU
2. Do konkursu zgłaszać można: krótki wiersz, fraszkę, limeryk, satyrę
nie przekraczającą swoim rozmiarem pół strony A4.
3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu 3 utwory.
4. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 55 rok życia.
ZASADY UCZESTNICTWA
5. Utwór lub utwory zgłaszane do konkursu należy opatrzyć tytułem i
godłem autora i włożyć do koperty oznaczonej tym samym godłem.
6. W drugiej kopercie należy umieścić kartkę z danymi osobowymi: imię
nazwisko, adres, telefon i PESEL oraz potwierdzenie własnoręcznym
podpisem znajomości regulaminu konkursu.
(adnotacja: „potwierdzam znajomość regulaminu konkursu i podpis”)
7. Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Bałucki Ośrodek Kultury według zasad
określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
– tekst jednolity DzU z 2014 r.poz1182 z późn. zm,
8. Dane osobowe zgłaszającego będą jedynie przetwarzane dla potrzeb tego
konkursu i nie będą udostępniane innym osobom lub instytucjom.
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację
i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach
wykonanych podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać
wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych, materiałach
promocyjnych i reklamowych oraz na stronach internetowych Bałuckiego
Ośrodka Kultury.
10.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rejestrację wizerunku przez
media, na współcześnie dostępnych nośnikach obrazu i dźwięku oraz na

ich wykorzystanie przez organizatora – bez roszczeń finansowych z tym
związanych.
TERMINY
11.Prace należy składać osobiście lub wysłać na adres organizatora
do dnia 28 kwietnia 2017 roku.
Adres organizatora:
Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14, 91-103, Łódź
tel. 42 652 62 27
12.Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu
24 maja o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi
ul. Andrzeja Struga 14 podczas IV Łódzkich Senioraliów z udziałem
Zespołu Teatralnego PODTEKST
OCENA i NAGRODY
13. Jury, powołane przez organizatora, dokona oceny zgłoszonych wierszy
i wybierze trzech zwycięzców konkursu oraz przyzna wyróżnienia.
14. Decyzja jury jest ostateczna.
15. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone utwory zostaną opublikowane
w „Magazynie rzeczy różnych KAMENA”.
Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
16. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz będą
miały możliwość zorganizowania wieczoru autorskiego w Bałucki
Ośrodku Kultury LUTNIA.
17. Organizatorzy przewidują możliwość fundowania przez sponsorów
dodatkowych nagród rzeczowych.
18.Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu na krótki
żartobliwy wiersz „A w sercu ciągle maj”.

