REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
„ Zwykłe-niezwykłe historie rodzinne”
realizowanego w ramach projektu Etno Bonin, Tradycja-Kultura-Tożsamość
współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury
Organizator: Fundacja Bonin
Współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, Gmina Łobza
I. Cel konkursu i tematyka pracy
Celem konkursu jest zachęcenie utalentowanych mieszkańców powiatu łobeskiego do pisania i prezentowania
własnych utworów literackich, opowiadających historie rodzinne, a tym samym podkreślenia znaczenia tradycji i
historii w budowaniu poczucia tożsamości lokalnej.
II. Zasady konkursu
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu łobeskiego: dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę własnego autorstwa.
3. Forma wypowiedzi: dowolna.
4. Zgłoszenie utworu literackiego powinno zawierać dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, wiek, telefon
kontaktowy), w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo imię i nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy.
5. Uczestnictwo w konkursie jest również wyrażeniem przez autora utworu literackiego lub jego opiekuna – w
przypadku osoby niepełnoletniej, zgody na bezpłatną publikację pracy w celu dokumentacji lub promocji
projektu Etno Bonin, Tradycja-Kultura-Tożsamość.
III. Ocena pracy
Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
Prace konkursowe zostaną ocenione i nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych:
1. dzieci,
2. młodzież,
3. dorośli.
Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Kryteria oceny:
Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- ujęcie tematu,
- pomysłowość i oryginalność treści,
- poprawność językowa i stylistyczna,
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
- mile widziane cytaty wspomnień osób będących bohaterami opisywanych historii.
IV. Termin i miejsce dostarczenia prac
Termin dostarczania prac: do 29 października 2018 r. (w przypadku wysyłania pocztą
decyduje data stempla pocztowego ).
Prace należy dostarczyć pod adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie
73-150 Łobez, ul. Niepodległości 50
lub
Fundacja Bonin
73-150 Łobez, Bonin 31
email:fundacjabonin@gmail.com
z dopiskiem: Konkurs literacki- „Zwykłe-niezwykłe historie rodzinne”

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych:
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych na konkurs – w całości lub po dokonaniu
skrótów w wydawanych przez siebie materiałach, z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska autora oraz
publicznej prezentacji prac.
VI. Postanowienia końcowe:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości, w przededniu 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości- w dniu 10 listopada 2018 roku, we dworze w Boninie oraz na stronie internetowej Fundacji
Bonin, Stowarzyszenia FGT Kontur, Gminy Łobez, w gablocie ogłoszeniowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Łobzie.

