MAZURSKI
PARK KRAJOBRAZOWY
Jesienny Konkurs Literacki „Krajobraz zaklęty w słowa”

REGULAMIN
II edycji Jesiennego Konkursu Literackiego „Krajobraz zaklęty w słowa”
I.

INFORMACJE OGÓLNE
1.

Jesienny konkurs literacki pn. „Krajobraz zaklęty w słowa”, zwany dalej „Konkursem”,
kształtowaniu postawy szacunku i fascynacji przyrodą dzieci, młodzieży i dorosłych,
przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie w następstwie
zmian pór roku oraz rozpowszechnianiu informacji na temat krajobrazu i jego znaczenia, jak
również podnoszeniu świadomości w zakresie wpływu podejmowanych decyzji na otaczającą
nas przestrzeń.

2.

Organizatorem konkursu jest:

Mazurski Park Krajobrazowy
Krutyń 66, 11-710 Piecki
Konkurs obejmuje 3 kategorie wiekowe:
I kategoria
II kategoria
III Kategoria
II.

-

7 – 12 lat
13 – 17 lat
18 lat i więcej

ZASADY OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

W konkursie mogą brać udział osoby z I, II i III kategorii wiekowej.
Do udziału w konkursie można zgłaszać prace literackie, niezależnie od rodzaju i gatunku.
Konkurs skierowany jest do osób powyżej 7. roku życia.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela
ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).
5. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie dotychczas niepublikowane prace, które nie brały
udziału w żadnym innym konkursie.
6. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika Konkursu, że jest
ich autorem oraz że przysługują mu do nich wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe,
jak również, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich.
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i zapewniają Organizatorowi Konkursu nieograniczone
w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z przesłanych na Konkurs prac, w tym do ich
prezentowania i wykorzystywania w publikacjach w wersji elektronicznej i drukowanej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas
ich wysyłki.
9. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Organizator zastrzega, że prace przysłane na Konkurs nie będą zwracane osobom zgłaszającym.
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III.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC, OCENY WYNIKÓW, ROZSTRZYGNIĘCIA
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Prace należy umieścić w kopercie z dopiskiem: „Jesienny konkurs literacki 2016” oraz nadsyłać
pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w Krutyni lub do Biblioteki
Pedagogicznej w Mrągowie na adres: ul. Warszawska 51, 11-700 Mrągowo.
Każda praca powinna być oznaczona symbolem graficznym. Do pracy konkursowej należy
dołączyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Parku) zawierający:
symbol graficzny odpowiadający symbolowi na pracy konkursowej, tytuł, imię i nazwisko, wiek
i adres uczestnika oraz podpisaną zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.
Na kopercie oraz pracy konkursowej nie należy umieszczać danych uczestnika.
Symbol graficzny
Uczestnik na pracy konkursowej oraz w odpowiednim miejscu na formularzu zgłoszeniowym
umieszcza niepowtarzalny symbol graficzny (rysunek, naklejkę lub inny), umożliwiający
przypisanie nadesłanej pracy do jej autora, po jej anonimowej ocenie przez Jury.
Termin nadsyłania prac: 10. października 2016 r. – 25. listopada 2016 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 11. grudnia 2016 r.
Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Mazurskiego Parku
Krajobrazowego www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski. Dodatkowo laureaci
konkursu zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.

IV. NAGRODY
1.
2.
3.

Jury przyzna nagrody główne w 3 kategoriach wiekowych. Jury przyznaje sobie prawo
do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
Sposób dostarczenia nagród dostosowany będzie do możliwości ich odbioru przez laureatów
Konkursu.

V. ZAGADNIENIA PRAWNE
1.
2.
3.
4.

Dane uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.).
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
Dane uczestników Konkursu zawarte w Formularzach zgłoszeniowych, którzy nie zostali
nagrodzeni lub wyróżnieni, nie będą upubliczniane.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2016 r.
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