I Konkurs Poetycki pt. „ Mały Książę pisze wiersze”
organizowany przez Zespół Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu

Regulamin konkursu
Celem konkursu jest wydanie wartościowego tomiku poezji promującego twórczość
dzieci i młodzieży naszej placówki.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły,
rodziców oraz grono pedagogiczne.
Warunkiem udziału jest dostarczenie do opiekuna Biblioteki Szkolnej,
p. Katarzyny Maciąg, lub wychowawcy klasy jednego utworu poetyckiego o łącznej objętości
do dwudziestu wersów, stanowiącego spójną kompozycję o tematyce dowolnej.
Nie mogą być to prace wcześniej publikowane i nagradzane, a także muszą
stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się do konkursu. Organizatorzy
zastrzegają, że dostarczone utwory nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi
na rzecz osób trzecich, a za prace niespełniające w/w warunków organizatorzy konkursu
nie ponoszą odpowiedzialności prawnej.
Konkurs jest rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych:
- kategoria I – uczniowie klas „0” – III szkoły podstawowej;
- kategoria II – uczniowie klas IV– VII szkoły podstawowej;
- kategoria III – uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych;
- kategoria IV – osoby dorosłe.
Utwór należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego, w kopercie. Dostarczony
utwór powinien być opatrzony godłem (sześciocyfrowy znak, np. 171220).
Do koperty należy dołączyć oddzielną kartkę z danymi osobowymi autora: imię, nazwisko,
wiek, numer telefonu, ew. adres email, opatrzoną tym samym godłem.
Oceny dostarczonych prac dokona komisja konkursowa, wyłoniona przez dyrektora
Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu, p. Anitę Woźniak.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych utworów w tomiku
poetyckim, wydanym przez Zespół Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu.
Ostateczny termin składania prac upływa 20 grudnia 2017 roku.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu będzie rozstrzygać komisja konkursowa.

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz zgody na publikację dostarczonych prac
(na papierze oraz na stronie internetowej) oraz w innych mediach.
Organizator:
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