REGULAMIN
XIV DZIELNICOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„MAGIA SŁOWA”
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY
2011r.

I.

ORGANIZATORZY

•

Zespół Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

•

Ośrodek Edukacji Kulturalnej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Grenadierów”

II. UCZESTNICY KONKURSU
•

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dzielnicy
Praga Południe

•

Ustanowione zostają kategorie wiekowe – tak w kategorii „Proza”, jak i „Poezja”
- uczniowie szkół podstawowych
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III.

CEL KONKURSU

•

Popularyzowanie piękna języka polskiego

•

Promowanie młodych talentów

•

Rozbudzanie aspiracji literackich

•

Umożliwienie doskonalenia warsztatu pisarskiego

•

Prezentacja twórczości literackiej dzieci i młodzieży szerokiemu ogółowi odbiorców

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

•

Organizatorzy Konkursu pozostawiają pełną dowolność co do treści, jak i formy utworu

•

Praca powinna być oryginalna, tzn. dotychczas nie publikowana i nie nagradzana

•

Prace należy składać w wersji papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) i elektronicznej na adres
mailowy oek@sbm-grenadierow.com.pl (wersja elektroniczna jest obowiązkowa), zaznaczając w temacie maila,
że jest to praca na Konkurs Literacki

•

Każda praca konkursowa musi być podpisana. Do każdej pracy musi być załączona Karta Uczestnika (do
pobrania ze strony www.sbm-grenadierow.com.pl)

•

Maksymalna objętość pracy nie może przekraczać pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 65 znaków w
wierszu, 30 wierszy na stronie – dotyczy prozy)

•

Termin składania prac upływa 13 maja 2011r.

V. OCENA I NAGRODY
•

Prace ocenia Jury powołane przez Organizatorów

•

Jury oceniając prace, będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalność utworu
- treść i formę utworu
- kulturę słowa
- ogólny poziom i wyraz artystyczny

•

Jury przyzna autorom najlepszych prac nagrody i wyróżnienia

•

O wynikach poinformujemy faxem, mailem lub telefonicznie. Wyniki zamieszczone będą również na stronie
www.sbm-grenadierow.com.pl

•

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród Laureatom XIV Konkursu Literackiego odbędzie się w Ośrodku
Edukacji Kulturalnej w dniu 9 czerwca 2011r. (czwartek) o godz. 12.00

VI. PRZEPISY ORGANIZACYJNE
•

Prace należy składać/przesłać do dnia 13 maja 2011r. osobiście/listownie i drogą elektroniczną

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji całości lub części nadesłanych prac w formie
książkowej (bez uwzględnienia honorariów)

•

Sprawy nie ujęte Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy w porozumieniu z Jury

UWAGA!
Prosimy wypełniać Karty zgłoszeniowe w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości.
Prosimy pamiętać o podstemplowaniu Karty pieczątką Szkoły

