
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

Zespół „Śląsk” – moje inspiracje 

Organizator: 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie 

I. Cele konkursu: 

- poszerzanie wiedzy o historii i działalności Organizatora 

 - promowanie działalności Organizatora 

 - rozwijanie zainteresowania zagadnieniami kultury regionalnej i narodowej, wśród jak 

najszerszego kręgu odbiorców 

 - integrowanie różnych grup wiekowych i zawodowych wokół tematyki narodowego dziedzictwa 

kulturowego 

 - ukazanie piękna i bogactwa scenicznych prezentacji Organizatora, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich charakteru 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek, miejsce 

zamieszkania, uprawiany zawód  i inne (mile widziane prace dzieci i młodzieży). 

2. Prace konkursowe nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku 

polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać małą formę literacką: opowiadanie, legendę, 

reportaż, historię, nowelkę, których akcja rozgrywa się w siedzibie Organizatora, bądź recenzję 

z koncertu Organizatora. 

4. Pracę konkursową należy dostarczyć w jednym, wydrukowanym egzemplarzu (maksymalnie  

3 strony A4) podpisaną pseudonimem lub własnym godłem. Praca musi mieć tytuł. Do pracy 

konkursowej należy dołączyć oddzielną kopertę z danymi osobowymi, adresowymi  

i teleadresowymi oraz tytułem pracy (załącznik nr 1). Jury Konkursu ma prawo otworzyć kopertę 

tylko wówczas, gdy dana praca będzie nagrodzona. W przypadku, gdyby nagrodzony Autor nie 

był osobą pełnoletnią w kopercie z danymi osobowymi i teleadresowymi musi się znaleźć imię i 

nazwisko Opiekuna prawnego, podpis Autora pracy oraz podpis Opiekuna prawnego (załącznik 

nr 1). 

5. Każdy z Autorów jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do nin. Regulaminu.   

6. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 pracę konkursową (utwór). 

 



III. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych  

Prace konkursowe należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki” w terminie od dnia 

01.04.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku w siedzibie Organizatora, bądź przesłać na adres: 

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin, woj. 

śląskie. 

IV. Jury 

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. W skład Jury Konkursu 

wchodzić będą specjaliści w dziedzinie języka polskiego, osoby związane bezpośrednio z 

literaturą (autorzy zwartych publikacji, artykułów, publikujący na stronie internetowej). 

V. Kryteria oceniania 

Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

 twórczy charakter utworu 

 poprawność językowa i stylistyczna 

 poziom literacki utworu 

 oryginalność i samodzielność 

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 23.09.2016 roku. 

2. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni będą w dwóch kategoriach: 

Kategoria I – Dzieci i Młodzież  

Kategoria II – Dorośli 

3. Nadesłane prace konkursowe oceniane będą przez Jury Konkursu powołane przez 

Organizatora. 

4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora i oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac konkursowych - w całości 

lub fragmentach - w materiałach promocyjnych i publikacjach Organizatora: folderach, 

ulotkach, plakatach, na stronie internetowej i profilu na Facebooku. 

6. Nagrodzone prace konkursowe, po Konkursie przechodzą na własność Organizatora, 

który przed publikacją zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych poprawek 

redaktorskich. 

7. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych. 



8. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.zespolslask.pl 

9. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora, laureaci będą 

zawiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową lub listownie. 

10. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

VII. Nagrody i wyróżnienia 

1. Jury Konkursu, po zapoznaniu się z nadesłanymi do Konkursu pracami, wyłoni trzech laureatów 

i Autorów wyróżnionych w Konkursie. 

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe, wyróżnieni w Konkursie, 

gadżety i publikacje Organizatora. 

3. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród, na przykład 

przyznanie Grand Prix. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w publikacjach 

promujących Organizatora, bez uiszczania honorarium autorskiego. 

2. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą 

tego wymagały okoliczności obiektywne.  

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

5. Wszelkie pytanie dotyczące niniejszego Konkursu należy kierować pod następujące numery 

telefonów: 34 310 64 04 lub 661 340 990 oraz 34 310 64 18.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zespolslask.pl/


Załącznik nr 1   

prosimy wypełnić pismem drukowanym  

 

AUTOR PRACY: 

Imię………………………………………………………………………. 

Nazwisko……………………………………………………………….. 

Rok urodzenia…………………………………………………………. 

 

OPIEKUN PRAWNY (dotyczy osób niepełnoletnich): 

Imię………………………………………………….. Nazwisko…………………………………………………… 

……………………………………………………… podpis Autora pracy 

……………………………………………………… podpis Opiekuna prawnego wyrażającego zgodę.  

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

ulica…………………………………………………………………………………………………………………… 

kod……………………  miejscowość……………………………………………………………………………… 

tel……………………………………………… e-mail……………………………………………………………… 

 

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ: 

………………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

UWAGA: PSEUDONIM LUB GODŁO ZAMIESZCZAMY NA KOŃCU PRACY ZAMIAST IMIENIA I 

NAZWISKA ORAZ NA DODATKOWEJ KOPERCIE, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DANE AUTORA.   

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Z momentem otrzymania nagrody w Konkursie pod nazwą: Zespół „Śląsk” – moje inspiracje!, którego 

Organizatorem jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, przekazuję moją 

pracę przenosząc własność pełni praw autorskich majątkowych oraz zależnych (na wszystkich 

możliwych polach eksploatacji) do tej pracy na rzecz Organizatora Konkursu. Przyjmuję również do 

wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodę na publikację mojego 

wizerunku, na potrzeby promocji Konkursu Zespół „Śląsk” – moje inspiracje! oraz Zespołu Pieśni i 

Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.2135) 

 

                                                                                                             

podpis Autora  

(imię /nazwisko) 

………………………………………….. 

 

podpis oraz imię i nazwisko Opiekuna prawnego  

(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


