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    REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„Sędziejowice w poezji” 

 

Organizatorzy: 

 Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Gminy Sędziejowice. 

 

Patronat honorowy: 

 Marszałek Województwa Łódzkiego. 

 

Uczestnicy:  

 W konkursie biorą udział: 

- młodzież szkolna  15-20 lat ( kategoria I) 

- dorośli 21-100 lat ( kategoria II)  

 

Cele konkursu: 

 Kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny i Małej 

Ojczyzny. 

 Zaangażowanie uczestników w promowanie wartości patriotycznych, historycznych, 

turystycznych w sposób twórczy i kreatywny. 

 Rozwijanie zdolności literackich. 

 Promowanie Gminy Sędziejowice i jej historii, zabytków, kultury.  

 

Tematyka i forma prac: 

 Tematem prac jest ujęta w ramy literackie idea i samodzielna interpretacja dotycząca 

rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Małej Ojczyzny, jaką jest 

gmina Sędziejowice. 

 Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie i technice. 

 

 Wykonany utwór literacki należy dostarczyć lub przesłać do ZSR w Sędziejowicach do 21 

czerwca   2021 roku. 
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 Każda praca na odwrocie musi zawierać: 

Imię i nazwisko autora 

Nazwę szkoły i  klasę 

Tytuł pracy 

Kategorię ( młodzież, dorośli) 

 Komisja konkursowa przy ocenie brać będzie pod uwagę pomysłowość autora, 

zgodność pracy z tematem konkursu, staranność wykonania i oryginalność. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 czerwca 2021 roku. 

 Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymają wyłonieni zwycięzcy miejsc I – III ( w obu 

kategoriach)  Mogą zostać przyznane wyróżnienia. 

 O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora. 

 Decyzje jury są ostateczne.  

 Wraz z pracą proszę dostarczyć lub przesłać kartę zgłoszeniową i oświadczeni 

 

 

 

Ochrona danych osobowych: 

1. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac oraz ich nieodpłatnej publikacji 

z zachowaniem praw autorskich. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. 

 

 

 

Postanowienia końcowe:  

1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie 

przesyłki. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 

konkursu 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO 

                           KONKURSU LITERACKIEGO 

„SĘDZIEJOWICE W POEZJI” 
 

1. Imię i nazwisko ucznia 

…………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa szkoły i klasa  ………. 

3. Imię i nazwisko opiekuna 

………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że  

 

1. Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu i go akceptuję. 

2. Jestem autorem (autorką) zgłoszonej do konkursu pracy. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora konkursu zgłoszonej 

pracy na potrzeby wystawy pokonkursowej oraz umieszczenia ich na stronie 

internetowej czy na łamach prasy lokalnej w celu prezentacji wyników konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 

29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, z późniejszymi zmianami). 

 

 

                                                                       …………………………………… 

podpis autora pracy 

Zgoda rodzica/opiekuna  

 

1. Wyrażam zgodę na udział ww. uczestnika w konkursie plastycznym „Patriotyzm  

w Sędziejowicach”. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem i go akceptuję. 

 

                                                                                  ……………….………………… 

  podpis rodzica/opiekuna 


