GMINNY OŚRODEK KULTURY I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUROWIE
zapraszają mieszkańców Gminy Kurów do udziału w internetowym konkursie literackim na wspomnienia
pt.” Moje Wspomnienia”
Pandemia zmusza nas do pozostawania w domu. Dysponując większą pulą wolnego czasu, możemy sięgnąć
pamięcią w przeszłość, ocenić teraźniejszość lub rozwinąć fantazję.
1.Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do osób od lat 13 wzwyż, mieszkańców Gminy Kurów.
2. Tematem prac są dowolnie wybrane wspomnienia z własnego życia. Głównym celem konkursu jest ocalenie od
zapomnienia codziennego uroku przeszłości: uroku domowego życia, czasu pracy i odpoczynku, świąt, języka,
spotkań, zabaw itp. Przypominają nam o tym różne przedmioty przechowywane w domach, będące świadectwem historii rodziny, śladami ważnych wydarzeń z życia jej członków i inne.
Młodszym uczestnikom proponujemy ponadto zabawę w wizjonera – wyobrażenie swojej miejscowości jutra.
3. Zgłoszona praca może mieć formę rękopisu lub maszynopisu tradycyjnego (należy przesłać skan) lub wydruku
komputerowego A4 (czcionka Times New Roman, nr 12). Objętość tekstu nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu lub 8 stron rękopisu. Dzieło, nigdzie wcześniej nie publikowane, należy przesłać w wersji elektronicznej,
w formacie „pdf” lub „doc” na adres: gokkurow1@wp.pl. – do dnia 10 czerwca 2020 r.
4. Prace będą oceniane w dwu kategoriach wiekowych:
a) Osoby w wieku 13 do 18 lat- Temat pracy „Ja, moja miejscowość, dziś i jutro”
b) Osoby, które ukończyły 18 lat – Temat pracy „Wczoraj i dziś”
5. W konkursie preferowane będą prace zawierające oprócz wspomnień kopie dokumentów i fotografii.
6. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę, która powinna zawierać dane Autora: nazwisko i imię, wiek,
adres zamieszkania i mail, nr telefonu.
2. Ocena i nagrody:
1. Organizatorzy powołają Komisję konkursową. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 r.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników. Od decyzji Komisji KonKursowej nie przysługuje odwołanie.
2. Laureaci Konkursu o werdykcie Komisji Konkursowej i sposobie wręczenia nagród zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie
3. Przewidziane są dwie nagrody główne po 500 złotych i wyróżnienie rzeczowe w każdej kategorii wiekowej
oraz publikację wyróżnionych prac w wydawnictwie ciągłym Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego „Ze
szyty Kurowskie” i kwartalniku „O Nas”.
3. Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że zgłoszona
praca została wykonana osobiście, a także posiada do niej osobiste i majątkowe prawa autorskie. Uczestnik
oświadcza, że Dzieło nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich.
2. W momencie zgłoszenia Uczestnik , udziela Organizatorom bezterminowo i nieodpłatnie licencji niewyłącznej i upoważnia Organizatorów do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania ze zgłoszonego Dzieła
na wszystkich polach eksploatacji.
3. Przystępując do Konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dni 29 sierpnia 1997 roku, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.
922).
4. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie powinny wraz ze zgłoszeniem Dzieła przesłać podpisaną
przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w konkursie dziecka oraz przetwarzanie jego danych osobowych.
5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego konkursu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

