Regulamin konkursu literackiego
„40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”
I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
II. Cele konkursu:
1. Przypomnienie i upamiętnienie przełomowego wydarzenia jakim była Pierwsza Pielgrzymka
Jana Pawła II do Polski.
2. Rozbudzenie zainteresowania postacią papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu
moralnego.
3. Pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II.
4. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości autorów, a także popularyzowanie ich własnej twórczości
literackiej.
III. Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być osoby z podziałem na grupy
wiekowe:
- I GRUPA: klas IV - VI
- II GRUPA: klas VII i VIII oraz III gimnazjum
- III GRUPA: młodzież szkół średnich
- IV GRUPA: osoby powyżej 18 roku życia

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik przekazuje podpisane dwie prace literackie (wiersz, opowiadanie, reportaż, itp.),
ograniczona do 2 stron, napisana czcionką: Times New Roman 12.
2. Praca powinna być podpisana wg wzoru (imię, nazwisko, grupa wiekowa oraz gmina).
3. Do konkursu można złożyć jedynie te prace, które nigdzie wcześniej nie zostały opublikowane
oraz zgłoszone do żadnego innego konkursu.
V. Terminy:
1. Prace należy składać wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem do 29 marca 2019 r. w biurze
Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Kultury
w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice.
2. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia 2019 r.
w Muzeum Regionalnym w Bachowicach.
3. Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej www.gokspytkowice.pl.

VI. Jury oraz kryteria oceny
1. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest
ostateczna i nie podlega weryfikacji.
2. Podczas oceny jury będzie brać pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność
stylistyczną i językową, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.

VII. Nagrody
Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II,III miejsca w każdej grupie wiekowej.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Dostarczenie prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem oznacza
akceptację warunków konkursu i regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe złożenie karty zgłoszenia oraz
oświadczenia.
3. Organizator nie zwraca przekazanych prac literackich.

