Regulamin konkursu poetyckiego

Wymogi dotyczące prac konkursowych:
Przedmiotem konkursu jest własny (napisany przez siebie) wiersz – utwór poetycki,
nigdzie dotąd niepublikowany, nie zgłaszany do innych konkursów poetyckich;
poświęcony muzyce, odnoszący się do muzyki, z motywem przewodnim muzyki, itp.,
Może być inspirowany stylem lub twórczością Cypriana Kamila Norwida.

Przepisy ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Muzycznych
I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.
2. Konkurs skierowany jest do Uczniów ZSM w Rudzie Śląskiej.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:
Grupa I – 6-11 lat
Grupa II – 12-15 lat
Grupa III – od 16 lat
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje
Jury są ostateczne.
6. Wiersze Laureatów zostaną odczytane podczas Uroczystej Wieczornicy
poświęconej życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida.
7. Przekazanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.

Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane
i nie nagradzane.
3. Utwory, należy wysyłać w formie elektronicznej na adres teoria@zsmruda.pl
do dnia 22.11.2021r.
4. Utwór musi być opatrzony imieniem, nazwiskiem autora, proszę podać
również wiek oraz klasę (naszej szkoły).
5. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego „Wierszem o muzyce”
w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883
z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wiersza na Konkurs, nieodpłatnie
przenosi na organizatora prawo do wykorzystania swoich wierszy w publikacjach
oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.
6. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych
wymogów.
7. Organizator nie zwraca przekazanych tekstów.

Terminarz
1. Konkurs trwa od 20.10.2021r. do 22.11.2021r.
2. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy.
3. Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
- przyznaniu nagród i wyróżnień.
4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 30 listopada 2021r.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Wyniki konkursu zostaną podane podczas Wieczornicy poświęconej życiu
i twórczości Cypriana Kamila Norwida, zorganizowanej pod koniec listopada 2021
roku.

