Regulamin Konkursu Literackiego na esej pt.
„Jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem prawie nieskończoności”
I. Organizator, cele, temat i kategorie Konkursu
1. Organizatorem Konkursu Literackiego na esej związany z postacią i/lub twórczością
Zbigniewa Herberta pt. „Jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem prawie nieskończoności”
są Centrum Kształcenia Ustawicznego, Miejskie Centrum Kultury, Wyższa Szkoła
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej
twórczości literackiej oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów czerpiących
inspirację z twórczości Zbigniewa Herberta, którego rok został ustanowiony specjalną
uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 10. rocznicy śmierci poety.
3. Konkurs obejmuje napisanie jednego eseju związanego tematycznie z postacią i/lub
twórczością Zbigniewa Herberta. Praca nie powinna przekroczyć 4 stron formatu A4:
czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami – pojedynczy, margines 2,5;
tekst eseju powinien liczyć nie mniej niż 250 a nie więcej niż 500 słów.
II. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych powiatu ostrowieckiego,
którzy prześlą pracę konkursową własnego autorstwa zgodną z niniejszym regulaminem.
2. Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w Konkursie, wcześniej nigdzie niepublikowaną i nienagradzaną, zgodną z tematyką
Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach. W innym przypadku
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany werdyktu.
3. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane
osobom trzecim.
III. Zasady Konkursu
1. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać wyłącznie jeden esej. Praca musi być napisana
w języku polskim. Nadesłana na Konkurs praca pozostaje w dyspozycji Organizatorów
i nie będzie odsyłana.
2. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej do oceny Jury jest dostarczenie jej w formie
pisemnej/wydruk komputerowy/ do siedziby Organizatora.

3. Pracę konkursową należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem (na
przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym
samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca kartę zgłoszenia
(załącznik nr 1) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika na publikację pracy
i przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie
(załącznik nr 2). W wypadku niepełnoletnich uczestników konkursu takie oświadczenie
wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 3). Koperta powinna być
zaklejona i dostarczona w 1 egzemplarzu wraz z pracą konkursową.
4. Pracę

konkursową

należy

dostarczyć

na

adres:

Wyższa

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., ul. Akademicka 12

Szkoła

Biznesu

27-400 Ostrowiec Św.

Biblioteka Blok C osobiście lub listownie.
5. Prace należy dostarczyć do 31 października 2018 r.
IV. Jury, wyniki Konkursu, nagrody, publikacje
1. Organizatorzy powołują Jury Konkursu, które zapozna się z pracami uczestników
Konkursu i wyłoni laureatów. Werdykt Jury jest ostateczny.
2. Eseje będą oceniane pod względem: treści, oryginalności, wartości artystycznych oraz
wartości językowych.
3. Dla zwycięzców – I, II, III miejsce oraz prac wyróżnionych przez Jury przewiduje się
dyplomy i nagrody rzeczowe. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź
do ich nieprzyznania.
4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie oraz ich opiekunowie zostaną
poinformowani o ogłoszeniu werdyktu Jury oraz zaproszeni na finał Konkursu podczas
Weekendu z Herbertem, który odbędzie się 24 listopada 2018 r. w Galerii Fotografii
MCK al. 3 Maja 6 (Kino „Etiuda”).
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji całości lub fragmentów
nagrodzonych lub wyróżnionych prac na stronie internetowej Organizatorów Konkursu
w celu promocji; redakcji i dokonania skrótów prac przy ewentualnym wydawnictwie
książkowym. Autorzy prac nie otrzymują z tego tytułu honorarium, ani też nie wnoszą
opłat za udział w Konkursie.
6. Uczestnik, wysyłając pracę na Konkurs, akceptuje postanowienia Regulaminu oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu – Centrum Kształcenia
Ustawicznego, Miejskie Centrum Kultury, Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim – danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000), nieodpłatne publikowanie

pracy, umieszczanie i prezentowanie wizerunku na zdjęciach oraz w materiałach
multimedialnych wykonanych podczas realizacji Konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku, dzwoniąc pod numer
41 260 40 47 lub pisząc na adres e-mail: biglowna@wsbip.edu.pl

Organizatorzy:

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
KONKURSU LITERACKIEGO NA ESEJ
„Jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem prawie nieskończoności.”

Imię i nazwisko..................................................................................................................................
Adres

…………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………
Kategoria wiekowa : młodzież, dorośli (podkreślić właściwe)
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna (w przypadku młodzieży)
………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły (w przypadku kategorii młodzież) ……………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………
Pseudonim/godło …………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej
Uczestnika Konkursu, moich danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby z niniejszego
konkursu.

podpis Uczestnika

podpis Opiekuna osoby niepełnoletniej

Załącznik nr 2

Oświadczam , iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

................................................................................................................................,
( imię i nazwisko)
do celów związanych z udziałem w Konkursie Literackim na esej. Oświadczam, że
zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

.....................................................
( miejscowość, data)

.............................................
(podpis)

Załącznik nr 3

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
................................................................................................................................,
( imię i nazwisko)
do celów związanych z udziałem w Konkursie Literackim na esej. Oświadczam, że
zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

.....................................................
( miejscowość, data)

.............................................
(podpis rodzica/ opiekuna
prawnego)

