XXVII OSTROŁĘCKI KONKURS POETYCKI

Celem konkursu jest: zainteresowanie dzieci poezją, uwrażliwienie na piękno, doskonalenie
umiejętności wypowiedzi artystycznej, promocja kultury języka polskiego.
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie minimum 1 wiersza, ale

nie więcej niż 3.
3. Tematyka utworów jest dowolna. Może dotyczyć domu rodzinnego, szkoły, przyjaciół,
regionu, przyrody i innych.
4. Utwory należy dostarczyć w 2 egz. w maszynopisie na kartkach formatu A4 do dnia
10 maja 2019 na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce,
ul. B. Głowackiego 42, 07-400 Ostrołęka lub w formie elektronicznej na adres
konkurs@mbpostroleka.pl
5. Każdy utwór należy zaopatrzyć w informację o autorze: imię, nazwisko, klasa, wiek,
szkoła, adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna.
6. Ponadto należy dołączyć podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu
oraz zgadzam się z postanowieniami Regulaminu Konkursu”.
7. Przesłane utwory muszą być oryginalne i nie nagradzane wcześniej w innych
konkursach.
8. Utwory oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
9. Organizatorzy nie zwracają utworów nadesłanych na Konkurs.
10. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę na:
* upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości, szkoły),
* nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w wydawnictwach
pokonkursowych, czasopismach, bądź w internecie,
* publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu, z uroczystości finałowych,
* gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.
11. Autor zgłaszający się na konkurs jednoznacznie akceptuje postanowienia regulaminu.
12. Uroczyste podsumowanie Konkurs odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w Miejskiej

Bibliotece Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce, ul. B. Głowackiego 42.
Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce, Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Staszica
w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce

Bliższe informację można uzyskać: e-mail: konkurs@mbpostroleka.pl
tel. 29 764 54 52 29 764 21 51 wew. 41

