
 

 

  

REGULAMIN KONKURSU "OPOWIEM WAM O SWOIM ZAWIERCIU" 

 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU:  

Organizatorami Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Urząd Miejski -

Wydział Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki w Zawierciu, Szkoła Podstawowa nr 8 w 

Zawierciu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu. 

 

II. CEL KONKURSU:  

Celem konkursu jest prezentacja Zawiercia w prozie i poezji, uczczenie setnej rocznicy uzyskania 

przez Zawiercie praw miejskich,  rozwijanie wrażliwości, zdolności oraz zaiteresowań literackich, 
kreatywności a także umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum uczniom szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz osobom dorosłym. Konkurs posłuży kształceniu i 

doskonaleniu umiejętności wyrażania myśli w formie utworu poetyckiego i prozatorskiego.   

 

III. ZASADY I TRYB PROWADZENIA KONKURSU:  

1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jeden wiersz lub jeden utwór napisany prozą np. 

opowiadanie, kartka z pamiętnika.  

2. Utwór poetycki lub prozarorski należy napisać na komputerze (czcionka Times New 

Roman, wielkość 12, wiersz nie powiniem przekroczyć jednej strony  formatu A4, utwór 

prozatorski nie dłuższy niż dwie strony A4).  

3. Utwór napisany przez uczestnika musi być pracą autorską.  

4. Każdą pracę należy oznaczyć godłem, czyli pseudonimem autora. Na pracy nie należy 

umieszczać żadnych innych danych.   

5. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na 

rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.  

6. Pracę konkursową w pięciu egzemplarzach oznaczonych godłem należy włożyć do dużej 

koperty z adresem i kategorią wiekową autora. Dodatkowo należy dołączyć drugą mniejszą 

kopertę, która zawierać będzie formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do 

regulaminu. Organizator przygotował dwa wzory formularzy zgłoszeniowych: dla uczniów 

(Załącznik nr 1) oraz osób dorosłych (Załącznik nr 2). Prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego sprawdzane będzie na etapie oceny formalnej pracy konkursowej. 

7. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć w ostatecznym terminie:  

do 30  kwietnia 2015 roku pod adres: 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej                                 

ul. Piastowska 1; 42-400 Zawiercie 

8. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory poetyckie i prozatorskie  w 

czterech kategoriach wiekowych: 

 I KATEGORIA– szkoły podstawowe (klasy IV-VI)   

II KATEGORIA– szkoły gimnazjalne 

III KATEGORIA– szkoły średnie 

IV KATEGORIA – osoby dorosłe 

9. Nadesłane na konkurs prace zostaną wydane w tomiku pokonkursowym "Opowiem wam o 

swoim Zawierciu". 

10. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy prac otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

11. Nad wydaniem tomiku opiekę sprawować będzie Komitet 100-lecia Nadania Zawierciu  

Praw Miejskich przy UM w Zawierciu. 

12. Jury zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji i prawa do ewentualnych zmian 

powyższego  regulaminu. 

 



 

 

 

 

13. Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie lub 

drogą elektroniczną. 

14. Finał Konkursu i uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień przewidziane jest na wrzesień 

2015 r. O dokładnym terminie i miejscu organizatorzy konkursu powiadomią 

zainteresowanych telefonicznie. 

 

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD   

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką,  język, oryginalność, kreatywność. 

3. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

         

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dostarczenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez 

uczestnika niniejszego „Regulaminu Konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem 

oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo 

zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów 

konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz danych 

na potrzeby przeprowadzenia konkursu bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia 

honorariów autorskich. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika o nieodpłatnym 

przeniesieniu na rzecz organizatorów konkursu, wszelkich autorskich praw majątkowych 

dotyczących pracy konkursowej.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności i obejmuje 

prawo do wielokrotnego rozpowszechniania, powielania oraz wykorzystania pracy w każdej 

formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek 

nośnika informacji na gruncie pól eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, 

zwielokrotnienie określoną techniką, dystrybucja, wprowadzenie do pamięci komputera, 

publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji 

przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem 

satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego poprzez inną organizację 

telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (poczta elektroniczna, strony WWW, serwery 

ftp), Internet, Extranet i inne sieci komputerowe. 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

do celów związanych z konkursem. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania konkursu.  

O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator. 

7. Informacje na temat konkursu znajdują się pod adresami:     www.zawiercie.eu        

www.tmzz.zawiercie.eu        www.sp8-zawiercie.eu         www.bibliotekazawiercie.pl 


