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  3.  Prace konkursowe mogą powstać w dowolnej formie prozy (opowiadanie, bajka, felieton, nowela, reportaż, legenda,
       kronika).   
  4.  Prace, których zawartość nie będzie nawiązywała do tematu konkursowego lub forma nie będzie zgodna 
       z regulaminem, zostaną zdyskwalifikowane.
  5.  Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane.
  6.  Konkurs będzie rozstrzygany tylko w przypadku wpłynięcia do organizatora co najmniej 7 prac w danej kategorii. 
       O nie rozstrzyganiu konkursu w danej kategorii organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.
  7.   Prace oceniać będzie profesjonalna komisja powołana przez organizatora, która przyzna nagrody w trzech, wyżej 
       wymienionych kategoriach. 

Warunki uczestnictwa
 1.  Uczestnicy w kategoriach I i II: 
      Są zobowiązani dostarczyć kartę uczestnictwa (załącznik do regulaminu) do Domu Kultury w Kętach do  09.04.2018 r,
      kartę można dostarczyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
      W przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych kartę uczestnictwa wypełniają i podpisują rodzice 
      lub opiekunowie. 
      Wszyscy zgłoszeni uczestnicy będą w jednym terminie w Domu Kultury w Kętach pisać pracę konkursową, która 
      zostanie podpisana godłem zgodnym z podanym na karcie zgłoszeniowej. 
      Temat pracy zostanie podany na stronie internetowej DK: www.domkultury.kety.pl w dniu 24.04.2018 r. 
      Wspólne pisanie prac prozatorskich uczestników odbędzie się 25.04.2018 r., dokładna godzina spotkania zostanie 
      podana na stronie internetowej DK.
  2. Uczestnicy w kategorii III: 
      Aby wziąć udział w konkursie powinni wysłać lub dostarczyć osobiście do Domu Kultury w Kętach w terminie 

r. prace konkursowe (3 egzemplarze + 1 na nośniku pamięci) opatrzone godłem oraz dopiskiem       do 09.04.2018 
      z kategorią wiekową wraz z zaklejoną kopertą również opatrzoną godłem i kategorią wiekową z danymi zgłaszającego 
      – imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, krótką informacją o autorze. 
      Praca nie może przekroczyć 6 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 2000 znaków na stronę).
      Tematyka prac w kategorii III jest dowolna.
      Dane do wysyłania prac i kart zgłoszeniowych (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego):

    9.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów bez gratyfikacji pieniężnych na stronie 
         Domu Kultury czy w mediach patronujących projektowi. 
  10.   W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
  11.  Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez DK 
         w Kętach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97
         oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatora

Organizator: Dom Kultury w Kętach
 
Cele konkursu:      
Popularyzacja i promocja amatorskiej twórczości literackiej.
Stworzenie możliwości pisarzom-amatorom do zaprezentowania swojej twórczości na forum publicznym
oraz poddanie jej ocenie profesjonalnemu jury.               
Wyłonienie i nagrodzenie talentów literackich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Założenia regulaminowe
1. W konkursie mogą brać udział dzieci, a także młodzież i dorośli niebędący członkami związków twórczych.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
    I kat:     
    II  kat:   młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych   
    III kat: dorośli

    Szczegółowe informacje można uzyskać w Domu Kultury w Kętach:
    pok. nr 2, tel. 33 844 86 74 – instruktor: Marta Szymla  lub na stronie internetowej: www.domkultury.kety.pl

32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a, tel. 33 844 8670/79
e-mail:   poczta@domkultury.kety.pl,

DomKulturywKetach domkulturywketachwww.domkultury.kety.pl

Dom Kultury w Kętach
32-650 Kęty ul. Żwirki i Wigury 2a e-mail: animator@domkultury.kety.pl 

Prace i karty zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście do pok. nr 2 w DK.

  8.   Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z komisją i wręczenie nagród odbędzie się  w Domu Kultury 24.05.2018 r.
       w Kętach.

dzieci ze szkół podstawowych


	Strona 1
	Strona 2

