Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego
na wiersz o tematyce Chopinowskiej
„Szczęśliwy ten, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem.”
(Fryderyk Chopin)
I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sochaczewie przy ulicy Chopina 99.
II. Cele i założenia programowe konkursu:
- popularyzacja twórczości literackiej,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród dzieci i młodzieży,
- wyłowienie talentów literackich,
- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
- promocja uzdolnionych twórców.
III.Adresaci konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-6 ze szkół podstawowych zrzeszonych
w Stowarzyszeniu ,,Rodzina Szkół Chopinowskich” oraz szkół imienia Fryderyka
Chopina z województwa mazowieckiego.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Autorem wierszy może być tylko jeden uczeń.
2. Uczestnik konkursu nadsyła 2 wiersze o tematyce związanej z życiem i
twórczością Fryderyka Chopina dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w
innych konkursach, a także nie publikowanych w sieci Internet.
3. Każdy z utworów powinien być zatytułowany.
4. Wraz z pracami należy przesłać następujące informacje:
nazwa szkoły, kod pocztowy, miejscowość, ulica, imię i nazwisko autora wierszy,
klasa, imię i nazwisko opiekuna.
5. Wiersze należy nadesłać w wersji komputerowej, format A4 wraz z zapisem na
płycie CD na adres Organizatora. Rękopisy nie będą przyjmowane.
6. Zgłoszenie utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że są to
utwory własne, nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach, a także z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach
promocyjnych niniejszego konkursu.
8. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.
Jednocześnie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych
wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.
9. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą
udostępniane osobom trzecim.
10. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu
pokrywają uczestnicy.
11. Oceny wierszy dokona jury powołane przez Organizatorów. Werdykt komisji jest
ostateczny i niepodważalny.
12. Prace zostaną ocenione przez Jury w kilka dni po terminie oddawania prac.
13. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

V. Termin składania prac:
Ostateczny termin przyjmowania prac wyznacza się na dnia 27 stycznia 2017 roku
(decyduje dostarczenie prac, nie zaś data stempla pocztowego). Prace należy składać
osobiście bądź przesyłać na adres:
Zespół Szkół w Sochaczewie
Ul. Chopina 99
96-503 Sochaczew
woj. mazowieckie
z dopiskiem:
KONKURS POETYCKI - WIERSZ O TEMATYCE CHOPINOWSKIEJ - KLASY 4-6
VI. Nagrody i wyróżnienia:
1. Przewidziane są nagrody książkowe, dyplomy i wyróżnienia.
2. Termin wręczenia nagród: 10 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół
w Sochaczewie.
Kontakt
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:
(46) 863-37-77
Koordynatorki konkursu:
Agnieszka Padzik-Papierowska
Edyta Zagajewska
Iza Dąb
Iza Pandel

