
,,ROSpisani"
WOJEW6DZKI KONKURS LITERACKI 2019

REGULAMIN

ORGANIZATOR

t6dzki Dom Kultury, ul. Traugutta L8, 90-1L3 L6d2

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwq ROSATI - Regionalna Otwarta Strefa

Artystyczna.

CELE KONKURSU

rozwijanie umiejqtno6ci poslugiwania siq jqzykiem polskim,

ksztaltowanie literackich zainteresowad dzieci i mfodziezy,

wspieranie, rozwijanie i promowanie talent6w tw6rczych,
p reze nta cja i ko nf rontacja osiqgn iqi a rtystycznych,

doskona lenie wa rsztatu pisarskiego,

propagowanie czytel nictwa.

KATEGORIE KONKURSOWE

Prace oceniane bqdq w 2 kategoriach literackich:
proza (opowiadanie),
poezja (wiersz).

W obu kategoriach nagrody zostanE przyznane w 2 grupach wiekowych:

10 - 14 lat,

15 - 19 lat.

WARUNKI ZGIOSZENIA I UCZESTNICTWA

t. ,,ROSpisani" Wojew6dzki Konkurs Literacki 2019 skierowany jest do dzieci i mlodzie2y z

wojew6dztwa l6dzkiego interesujqcych siq pisarstwem.

2. Podstawq wziqcia udzialu w konkursie jest napisanie tekstu/6w, bqdqcych rozwiniqciem tematu:

,,t6dzkie - moja mala ojczyzna"
Uczestnik mo2e zglosii na konkurs 1 opowiadanie LUB maksvmalnie 3 wiersze.

Prace autorstwa dw6ch lub wiqcej os6b nie bqdq oceniane w konkursie.

Na konkurs mo2na zglasza(jedynie prace wczeSniej niepublikowane i nienagradzane.

Prace muszq byi napisane w edytorze tekstowym (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New

Roman, rozmiarczcionki: 12, interlinia: 1,5). ObjqtoSitekstu nie mo2e przekracza( 10 stron 44.

Warunkiem kwalifikacji uczestnik6w jest poprawne i czytelne wypetnienie karty zgfoszenia.

Dokumenty - 3 egzemplarze kaidej ze zgfaszanych prac oraz karte zgloszenia - nale2y skladai w

terminie do dnia 30 kwietnia 2Ot9 r. osobiScie lub pocztq (decyduje data stempla pocztowego)

na adres: t6dzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 +-6d2 z dopiskiem: ,,ROSpisani" Wojew6dzki

Konkurs Literacki 2019.
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Prace niespetniajqce powy2szych wymog6w formalnych nie bqdq uwzglqdnione w konkursie.

Organizator nie bierze odpowiedzialnoSci za naruszenie praw autorskich przez uczestnika

konkursu. Odpowiedzialno6i ta spoczywa na uczestniku.
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Autor pracy konkursowej zgadza siQ na nieodplatne wykorzystanie przez organizatora
nadeslanego tekstu do cel6w promocyjnych, wydawniczych i innych dzialaf zgodnych z

dziala InoSciq orga nizatora.
Organizator nie zwraca nadesfanych prac.

KRYTERIA OCENY

W konkursie obowiqzujq nastqpujqce kryteria oceny:

tw6rcza i kreatywna interpretacja i realizacja tematu,
poprawnoSi jqzykowa i stylistyczna,

bogactwo jqzyka.

JURY i NAGRODY

1. Prace zostanq ocenione przez powolanq przez organizatora komisjq, kt6ra przyzna nagrody
gl6wne orazwyr62nienia w ka2dej kategorii literackiej igrupie wiekowej.

. 1,. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wybranych nagr6d iwyr62nie6.
2. Werdykt komisji jest ostateczny.
3. Organizator zastrzega sobie mo2liwoSi publikacji wybranych nagrodzonych tekst6w na swoich

stronach internetowych - www.ldk.lodz.nl, www.e-kaleidoskop,pl - w magazynie Kalejdoskop

i/lub w formie ksiq2kowej.

UWAGI KONCOWE

1. RozstrzrTgniqcie konkursu i wrqczenie nagr6d odbqdzie siq w terminie maj/czerwiec 2019 r. w
t6dzkim Domu Kultury. Dokladny termin wydarzenia zostanie podany na stronie organizatora

- www.ldk.lodz.pl. Osoby nagrodzone zostanE poinformowane o terminie telefonicznie lub

mailowo.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian termin6w.
3. Organizator nie pokrywa koszt6w transportu i wy2ywienia w ramach rozstrzygniqcia konkursu

i wrqczenia nagr6d.
4, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i

dZwiqkowej podczas rozstrzygniqcia konkursu i wrqczenia nagr6d.

5. Udziaf w konkursie jest r6wnoznaczny z wyra2eniem zgody na przetwarzanie przez

organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu orazzgodq na wykorzystanie wizerunku

uczestnik6w na potrzeby promocji wydarzenia.

6. Dla biorqcych udzial w konkursie os6b niepelnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodzic6w

lub opiekun6w prawnych, kt6re nale2y zto2y( na karcie zgfoszenia.

7. Udzial w konkursie jest bezpfatny, dobrowolny i oznacza akceptacje regulaminu,

8. Niezastosowanie siq do kt6rego5 z punkt6w w regulaminie powoduje dyskwalifikacjq.

9. Karta zgloszenia i regulamin znajdujq siq na stronie www.ldk.lodz.pl.
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KONTAKT

t6dzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

90.'J.1.3 Lodl
tel.:797 326216

Koordynatorzy:
Ewelina Skorupa: tel.:797 326 2L6, e-mail: ldk@ldk,lodz.pl

Ma rta Ja niczek: tel.: 797 326 229, e-mail : m.ia niczek@ ld k. lodz.pl INSPEKTOR ONY DANYCH
W t-ODZKI 'MU KULTURY

sytr,,/id,Tokarska NW


