Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem
ogłasza

Konkurs Literacki na esej, wiersz lub piosenkę o tematyce
przyrodniczo-ekologicznej „Dolina Małej Panwi”

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 15.
rok życia,
2. Utwory nadesłane na konkurs powinny nawiązywać do walorów przyrodniczo-krajobrazowych Doliny Małej Panwi,
3. Konkurs ogłasza się w trzech kategoriach:
- esej/opowiadanie,
- wiersz,
- piosenka (tekst z melodią),
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie po jednym utworze z każdej z trzech
ww. kategorii, napisanym w języku polskim, niemieckim lub w gwarze śląskiej,
5. Każda ze zgłoszonych prac (oddzielnie w kategoriach: esej, wiersz i piosenka)
powinna być nadesłana w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub
maszynopisu
6. Objętość prac, nadesłanych w kategorii: „esej/opowiadanie” nie powinna przekraczać
10 stron znormalizowanego maszynopisu,
7. Zapis melodii utworów, zgłaszanych w kategorii „piosenka”, powinien zostać
dokonany w formie zapisu dźwiękowego i dostarczony w formacie muzycznej płyty CD
lub nagranego na nośniku danych pliku MP3,
8. W konkursie obowiązuje zasada: „jeden autor – jeden utwór” i nie dopuszcza się
składania prac zbiorowych,
9. Prace konkursowe powinny być podpisane godłem, czyli – pseudonimem Autora
(nie mylić ze znakiem graficznym!).
Godło powinno występować również na załączonej kopercie, zawierającej w środku
dane autora (imię, nazwisko i dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail).
Ponadto uczestnik konkursu nadsyła oświadczenie, w którym stwierdza, że jest
autorem zgłoszonego utworu(jeśli zgłasza pracę w jednej kategorii) lub zgłoszonych
utworów (jeśli zgłosi swoje prace w dwóch lub trzech kategoriach),

10. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do
jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadesłanej pracy (Ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926),
11. Prace należy nadsyłać do dnia 31 lipca 2013 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, ul. Ks.
Czerwionki 39, 47 – 110 Kolonowskie – z dopiskiem: „Konkurs Literacki”,
12. Pula nagród w konkursie wynosi 2 000,- zł. O ich podziale zadecyduje powołane
przez Organizatora Jury, a lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości po
17 sierpnia 2013,
13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową o decyzji
Jury i zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich utworów na Festiwalu Kultury
Leśnej „Drzewo Życia”, który odbędzie się 25 sierpnia 2013 w Kolonowskiem. W trakcie
tego festiwalu nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród,
14. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą Autora na ich publikację w biuletynie
Festiwalu „Drzewo Życia”, biuletynie „Colonnowska” oraz w innych wydawnictwach
Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem.
15. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać, dzwoniąc pod numer:
77 4611 140, wewnętrzny: 50 lub pisząc na e-mail na adres: kolonowskie@kultura.pl.

