Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 117/2009
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 16 listopada 2009 r.

Regulamin konkursu literackiego
pn. „Opowieść wigilijna”
Temat pracy:
Tematem moŜe być prawdziwa historia związana ze Świętami BoŜego Narodzenia jak
równieŜ historia fantastyczna.
I. Postanowienia ogólne
I.1.
Organizatorem Konkursu literackiego pn. „Opowieść wigilijna” (zwanego
w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Urząd Gminy
w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
I.2.
Konkurs trwa do 7 grudnia 2009 r.
II. Uczestnictwo w Konkursie
II.1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Celestynów.
II.2. Składane prace powinny nawiązywać swoją tematyka do Świąt BoŜego
Narodzenia.
II.3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
II.4. Praca powinna mieć formę opowiadania.
II.5. Objętość pracy nie moŜe przekraczać 2 stron formatu A4 (maszynopisu, odstęp
1 pkt.), 3 stron A4 (rękopisu).
II.6. W konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.
II.7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Urzędu (Biuro
Obsługi Mieszkańca), bezpośrednio lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły,
do której uczęszcza uczestnik:
II.7.1. Wypełnionego „zgłoszenia przystąpienia do konkursu”, którego
formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz
będzie dostępny w Urzędzie (BOM), w sekretariacie szkoły oraz na
stronie www.celestynow.pl
II.7.2. Podpisanej pracy (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem
zamieszkania).
Uwaga! Praca wraz ze zgłoszeniem powinna zostać złoŜona w zamkniętej, podpisanej
kopercie zatytułowanej „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”.
II.8. Prace nie będą odsyłane do uczestników Konkursu.
III. Wyłonienie laureata Konkursu
III.1. Do przydzielenia nagrody uprawniona jest Komisja Konkursowa, w skład
której wejdą przedstawiciele Urzędu Gminy w Celestynowie.
III.2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję większością głosów.
III.3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
III.4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja.
III.5. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony do 10 grudnia 2009 roku
III.6. Zostanie przyznana jedna nagroda główna, wyróŜnienia oraz dyplomy.

IV. Postanowienia końcowe
VI.1. Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze publikowanie
przez organizatora na jego stronie internetowej, w mediach oraz
w wydawnictwie pokonkursowym.
VI.2. Prace nagrodzone i wyróŜnione stają się własnością organizatora.
VI.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
VI.4. Informacje o konkursie moŜna uzyskać w Referacie Promocji i Informacji
Urzędu Gminy Celestynów, pok. nr 15, tel. 022 789 71 21 wew. 101.

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO
PN. „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

………………………………………………………………………………...…………………
Imię i nazwisko uczestnika, klasa
…………………………………………………………………………………………………...
Adres uczestnika
………………………………………………………..
Telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………………………..……….
Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)
………………………………………………………………………………...…………………
Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z póź. zm.) oraz wyraŜam zgodę na zaprezentowanie i opublikowanie moich utworów
w ramach promocji (bez honorarium) w wydawnictwie pokonkursowym, na stronach
internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)

Oświadczam, Ŝe zapoznałam(-em) się z regulaminem konkursu i przyjmuję jego
warunki.

…………………………..
podpis uczestnika

…....………………………….
podpis rodzica (prawnego opiekuna)

