REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
Świdwie Sanctus
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tanowie oraz zespół wokalny Tam i Owo zapraszają wszystkich
uczniów, rodziców oraz mieszkańców wsi Tanowo do udziału w konkursie poetyckim „Świdwie
Sanctus” poświęconym rezerwatowi Świdwie.
1. Cele konkursu:
- upowszechnianie wiedzy na temat rezerwatu Świdwie oraz patrona szkoły Jerzego Noskiewicza.
- popularyzowanie twórczości poetyckiej,
- odkrywanie młodych talentów,
- zainteresowanie uczniów poezją,
- promocja szkoły,
- integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów i mieszkańcami Tanowa,
którzy włączą się do konkursu,
2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria - klasy 0 – III ,
II kategoria - klasy IV – VII,
III kategoria – absolwenci i dorośli mieszkańcy sołectwa Tanowo.
3. Forma wiersza:
dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
treść – zgodna z tematem konkursu: rezerwat Swidwie, ptasi i inni „mieszkańcy” rezerwatu, patron
szkoły, itp.
praca musi zawierać minimum 6 wersów,
prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego,
prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące
informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa. Uczestnicy, którzy nie są uczniami szkoły, winni podać
także miejscowość, w której mieszkają.
4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
Konkurs trwa do 10 maja 2018 roku. Prace należy składać do pani Doroty Błaszczyk.
Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na
szkolnej stronie internetowej. Planowane jest także wydanie prac w tomiku poezji w papierowej
wersji. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Prace nieczytelne, nieestetyczne, z
błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.
5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.
Prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas wieczorku poetyckiego w czerwcu 2018, ostateczny
termin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej szkoły.
Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na
tablicy informacyjnej w budynku szkoły.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostają przekazane do dyspozycji organizatora. Autorzy
przenoszą na organizatorów prawa autorskie majątkowe, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do
przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na
wystawach.
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
Regulamin Konkursu jest na stronie internetowej szkoły.

