REGULAMIN KONKURSU NA FRASZKĘ
„FRASZKA CHOCIAŻ SIWA, TO NIEFRASOBLIWA”
Postanowienia ogólne
1. Konkurs na fraszkę, organizowany pod nazwą „FRASZKA CHOCIAŻ SIWA, TO
NIEFRASOBLIWA”, w dalszej części niniejszego regulaminu nazywany jest
Konkursem.
2. Organizatorami Konkursu są: „ŁAŹNIA” Radomski Klub Środowisk Twórczych i
Galeria oraz kolektyw rebeliancki Miejska Partyzantka Geriatryczna, zwani dalej
Organizatorami.
3. Konkurs jest integralną częścią projektu Organizatorów pod nazwą „MŁODZIEŻ
ZAAWANSOWANA (reaktywacja)”, imprezy która odbędzie się w Radomiu w dniu
18 września 2016 roku, a która dalej nazywana jest Imprezą.
Cele Konkursu
1. Pobudzanie twórczej aktywności literackiej potencjalnych uczestników Konkursu.
2. Promowanie fraszki jako formy twórczości literackiej opisującej relacje między
pokoleniami ze szczególnym uwzględ nieniem relacji z pokolenie m
zaawansowanym wiekowo.
3. Pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Radomia.
Zasady Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dłuższą fraszkę lub zestaw kilku krótszych.
3. Rodzaj i tematykę fraszek określają tytuł i cele Konkursu.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie oryginalnych utworów w
języku polskim, dotychczas niepublikowanych w żadnej formie (również w
Internecie) i nienagradzanych w innych konkursach.
5. Każdą pracę konkursową należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
6. Do prac należy dołączyć, podpisaną tym samym godłem (pseudonimem), zaklejoną
kopertę zawierającą wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z
wypełnionym i podpisanym oświadczeniem. Oba te druki są załącznikami
niniejszego Regulaminu.
7. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie będą dopuszczone do udziału w
Konkursie.
8. Prace należy nadsyłać na adres:
„ŁAŹNIA” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
26 – 600 Radom, ul. Żeromskiego 56
z dopiskiem: konkurs na fraszkę.
9. Prace dostarczyć można również osobiście do siedziby „ŁAŹNI” przy ulicy
Żeromskiego 56 w Radomiu.
10. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Utwory nadesłane na Konkurs oceni jury powołane przez Organizatorów.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas
Imprezy, pod pomnikiem Jana Kochanowskiego, w dniu 18 września 2016 r.
3. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni przez Organizatorów do udziału w Imprezie.
4. Fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Radomia.
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Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie zwracają prac przesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo
do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych fraszek, bez uiszczenia honorarium
autorskiego.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na
przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. NR 133, poz. 833
z późniejszymi zmianami).
3. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem oraz sporne rozstrzyga jury oraz
Organizatorzy Konkursu.
4. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym
Regulaminie.
5. W szczególnych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
unieważnienia Konkursu.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów
Regulaminu.
7. Informacji dotyczących Konkursu udziela
„ŁAŹNIA” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria,
26 – 600 Radom, ul Żeromskiego 56,
tel. 48/385 80 81,
e – mail: poczta@laznia-radom.pl
Załączniki do regulaminu konkursu na fraszkę „FRASZKA CHOCIAŻ SIWA, TO
NIEFRASOBLIWA”.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię ….....................................................................................................................................
Nazwisko …............................................................................................................................
Wiek …...................................................................................................................................
Zawód ………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania …...........................................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Telefon
…................................................................................................................................
E – mail …..............................................................................................................................
Data …............................................. Podpis...........................................................................
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OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/y zgłaszając swój udział w konkursie na fraszkę „FRASZKA CHOCIAŻ
SIWA, TO NIEFRASOBLIWA”, oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie
internetowej Organizatorów i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.
2. Zgłaszany przeze mnie na Konkurs utwór jest mojego autorstwa (nie powstał przy
pomocy osób trzecich i nie narusza praw własności intelektualnej ani praw
autorskich).
Data.............................................. Czytelny podpis …..........................................................
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