Regulamin konkursu literackiego

„Porozmawiajmy
z Konopnicką”
Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 19 kwietnia 2017 r. i jest częścią „Obchodów
175. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej”, których organizatorem jest Powiat
Legionowski.
Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Marii
Konopnickiej w Legionowie przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie.
Celem konkursu jest przypomnienie sylwetki wybitnej poetki okresu realizmu,
nowelistki, pisarki dla dzieci, krytyczki, publicystki, tłumaczki. Uznając Konopnicką
za postać wartą pamięci musimy jednak dziś postawić zasadnicze pytania o charakter
jej obecności w percepcji współczesnych czytelników.
Czy pamięć o pisarce może wykroczyć poza rytualne, okazjonalne, pomnikowe
upamiętnienia?
Czy twórczość Konopnickiej ma szansę współistnieć w naszym odbiorze z dziełami
wcześniejszych oraz późniejszych pisarzy i społeczników?
Czy kontakt z utworami patronki legionowskiego liceum może być intelektualną
i emocjonalną przygodą dla współczesnego odbiorcy?
Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, proponujemy Państwu udział w konkursie
literackim, w którym oczekujemy na następujące utwory:
- kartka z pamiętnika Marii Konopnickiej
- wywiad z Marią Konopnicką
- list Marii Konopnickiej do wybranego współczesnego artysty
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie
legionowskim oraz do osób dorosłych – mieszkańców powiatu legionowskiego.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie gimnazjów z terenu powiatu legionowskiego
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legionowskiego
- osoby dorosłe (osoby, które ukończyły 18 rok życia i są mieszkańcami powiatu
legionowskiego)

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w oparciu o następujące kryteria:
-

sprawność i oryginalność językowa
spójna konstrukcja utworu
umiejętność nawiązywania do tradycji literackich
zgodność z celem konkursu

Oczekujemy na prace nie dłuższe niż 4 strony standardowego maszynopisu
(7200 znaków), w formie wydruku komputerowego, sporządzonego czytelną czcionką.
Do wydruku należy dołączyć płytę cd z zapisanym na niej plikiem zawierającym
zgłaszany utwór w formatach .pdf, .doc lub .odt.
Wraz z wydrukiem i płytą należy dostarczyć kartę uczestnika zawierającą następujące
dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową autora, tytuł utworu, telefon oraz adres
e-mail autor oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Miejskiego
Ośrodka Kultury, 05-120 Legionowo, ul. Norwida 10 (liczy się data wpływu przesyłki do
Miejskiego Ośrodka Kultury).
Termin składania prac upływa 17 maja (środa) 2017 r. o godz. 18:00.
Biuro MOK czynne jest w godzinach 8.00 – 20.00, od poniedziałku do piątku.
W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia, o których
podziale zadecyduje jury.
Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących konkursu jest:
Pan Robert Żebrowski
tel.: 22 784 44 99 (MOK Legionowo)
e-mail: mok@moklegionowo.pl

KONKURS LITERACKI
„Porozmawiajmy z Konopnicką”
karta uczestnika
imię i nazwisko autora:
……………………………………………………………………………………………………….
kategoria wiekowa (należy podkreślić właściwą):
- uczeń gimnazjum
- uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
- osoba dorosła
tytuł utworu:
……………………………………………………………………………………………………….
kategoria utworu (należy podkreślić właściwą):
- kartka z pamiętnika Marii Konopnickiej
- wywiad z Marią Konopnicką
- list Marii Konopnickiej do wybranego współczesnego artysty
telefon:
……………………………………………………………………………………………………….
adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………
(podpis uczestnika, data)

………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika, data)

Oświadczenie
dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu literackiego „Porozmawiajmy z Konopnicką” zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie
moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Powiatu
Legionowskiego, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Powiat
Legionowski.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
Administratorem
danych
osobowych konkursu
literackiego
„Porozmawiajmy
z Konopnicką” w Starostwie Powiatowym w Legionowie jest:
Starosta Powiatu Legionowskiego, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu literackiego
„Porozmawiajmy z Konopnicką”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych
nie jest przewidywane.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie
do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

………………………………………………
(data, miejscowość, podpis)

