Regulamin konkursu poetyckiego „ Poezja jest we mnie…”

1. Konkurs Poezja jest we mnie… adresowany jest do gimnazjalistów uczęszczających
do szkół z terenu gminy Czerwionka –Leszczyny.
2. Organizatorami konkursu są Koło Teatralne Oignon, Samorząd Uczniowski i
Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3 Maja 42.
3. Celem konkursu jest odkrywanie talentów poetyckich i promowanie twórczości
młodych poetów.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub osobiste dostarczenie trzech
opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego wiersza, nigdzie dotąd
niepublikowanego i nienagradzanego na innych konkursach (wyłącznie wydruk
komputerowy lub maszynopis) w terminie do 30 marca 2013 roku na adres:
Zespół Szkół, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka – Leszczyny,
tel./fax (32) 4311466, tel. (32) 4312034 z dopiskiem na kopercie Konkurs poetycki
( dodatkowych informacji udzielają Beata Gusta, Beata Potuszyńska
oraz Magdalena Frank).
Tematyka i forma wiersza jest dowolna.
Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane
osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres e–mail)
oraz pełną nazwę, adres i numer telefonu/faksu, adres e–mail szkoły, do której
uczęszcza.
5. Spośród nadesłanych utworów komisja konkursowa w składzie: nauczyciele –
poloniści z Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach oraz uczniowie – członkowie
Koła Teatralnego Oignon wybierze 3 najlepsze utwory, których autorzy zostaną
poproszeni o zaprezentowanie ich podczas Dni Otwartych Zespołu Szkół, które
odbędą się 8 i 9 kwietnia 2013 roku. W przypadku nieobecności autora tekst zostanie
odczytany przez inną osobę.
6. Komisja konkursowa ma prawo przyznania miejsc ex aequo oraz wyróżnień.
7. Autorzy wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni o wynikach konkursu
najpóźniej 4 kwietnia 2013 roku. Informacja zostanie przesłana na adres e-mailowy
uczestnika konkursu oraz jego szkoły.
8. Autorzy wyróżnionych utworów otrzymają nagrody.
9. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na konkurs tekstów.
10. Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania nagrodzonych tekstów w
Internecie (Gazetka Szkolna, strona internetowa Koła Teatralnego www.oignon.pl)
oraz w lokalnej prasie. Nadesłanie wiersza na konkurs oznacza zgodę na jego
ewentualny druk.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Organizatorzy

