Regulamin Konkursu
Poetyckiego
„Myśląc o wolności”
Patronat honorowy
Wójta Gminy Bestwina
Artura Beniowskiego
Organizator: Muzeum Regionalne
im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie

1. Cele i założenia programowe konkursu:
a. Popularyzacja gminnej twórczości literackiej w ramach Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
b. Rozbudzenie zainteresowań historią walki o niepodległość Polski.
c. Promocja twórczości poetyckiej w lokalnym środowisku.
d. Spotkanie i integracja środowisk twórczych w ramach wydarzenia kulturalnego.
2. Adresaci konkursu:
a. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Bestwina uczącej się w szkole podstawowej
(klasy IV-VII) i gimnazjum (klasy II i III).
b. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: IV-VI klasa szkoły podstawowej oraz VII klasa szkoły
podstawowej wraz z klasami gimnazjum.
3. Zasady uczestnictwa:
a. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie/dostarczenie na adres organizatora wydrukowanego
na kartce formatu A4 jednego wiersza nawiązującego tematycznie do niepodległości odzyskanej przez
Rzeczpospolitą Polską. Wiersza dotąd niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach.
b. Utwór należy opatrzyć z drugiej strony kartki danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, klasa oraz nazwa
szkoły).
4. Termin składania prac, ocena oraz wyniki:
a. Prace należy składać do 18 maja 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Bestwinie bądź przesłać na adres:
Muzeum Regionalne, ul. Kościelna 57, 43-512 Bestwina (z dopiskiem „Konkurs Poetycki”). O terminowości
decyduje data wpływu.
b. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na
konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu
publikacji.
c. Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany
i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora
pracy w celach realizacji niniejszego konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do realizacji i późniejszej promocji przedsięwzięcia.
d. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
e. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora.
f. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów na stronach
internetowych: www.muzeum.bestwina.pl oraz www.kultura.bestwina.pl .
g. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 322141587.

