
                     KONKURS LITERACKI Z OKAZJI XVIII RADOMSZCZAŃSKICH 

                                                        DNI RODZINY

          Komitet organizacyjny XVIII Radomszczańskich Dni Rodziny ogłasza konkurs literacki

dla młodzieży.

 Proponowane tematy to:

1.Rozwiń słowa św. Jana Pawła II:  „Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości

przez budowę komunii osób”.

2.W naszym kraju obecnie rozpada się wiele małżeństw.

Czy uważasz ,że przeżyło się małżeństwo jako instytucja czy to ludzie się zmienili?

3.Jak alkohol,media,pracoholizm i inne uzależnienia wpływają na jedność i miłość  

 w małżeństwach i rodzinach?Podziel się swoimi refleksjami na ten temat.

Regulamin konkursu:

1. Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażenia swoich przemyśleń i spostrzeżeń na

 temat małżeństwa.

2.  W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Prace powinny mieć  formę opowiadania lub eseju.  Dopuszcza  się jednak inne kategorie

gatunkowe.

4. Prace konkursowe muszą być oryginalne, nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani

publikowane na stronach internetowych lub nagradzane w innych konkursach.

5. Prace  o  objętości  nieprzekraczającej  8  stron  znormalizowanego  maszynopisu  należy

sporządzić  w 4 egzemplarzach w postaci  wydruków w formacie A4 i  przesłać   do dnia

13 maja 2017 r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres :      



 

           Miejska Biblioteka Publiczna

           ul. Narutowicza 4

97-500 Radomsko  lub składać w sekretariacie biblioteki 

                  

6. Prace powinny być opatrzone godłem słownym.

7.  Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną indywidualnym godłem,  

zawierającą informację o autorze i jego pracy:

– imię i  nazwisko,  adres, adres e-mail,  nr telefonu, nazwa szkoły,  imię i nazwisko

opiekuna,

– tytuł tekstu,

– kategoria.

Godło musi być wyrażone wyłącznie słownie.  

8. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

9. Prace konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, powołane przez Organizatorów.

10.  Przystąpienie  do  udziału  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników,

że  ich  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  związku  z  wykonywaniem

postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz

informowania o wynikach konkursu.

11.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki

uczestnictwa.

12. Osoby (względnie ich opiekunowie prawni) biorący udział w konkursie,są zobowiązani

do  wypełnienia  i  złożenia  wraz  z  pracą  konkursową  oświadczeń  i  zgód,  stanowiących

załączniki do niniejszego Regulaminu.

13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

14. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody.

15. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 2017 r. 

z udziałem Arcybiskupa dr. Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego podczas 

XVIII Radomszczańskich Dni Rodziny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

16. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować

należy na adres: mbprad@poczta.onet.pl

17. Patronat medialny nad konkursem sprawuje „Gazeta Radomszczańska”.

mailto:mbprad@poczta.onet.pl

