Regulamin konkursu literacko-plastycznego „Powiat legionowski - to lubię!”

I Organizator
Organizatorem konkursu literacko-plastycznego „Powiat legionowski – to lubię!”,
zwanego dalej Konkursem, jest Starostwo Powiatowe w Legionowie z siedzibą przy ul.
gen. Władysława Sikorskiego 11, zwane dalej Organizatorem.
II Idea Konkursu
Konkurs organizowany jest w związku z przypadającym w tym roku 20-leciem
przywrócenia w Polsce powiatów i uchwalenia ustawy o samorządzie powiatowym. Ideą
konkursu jest pokazanie, poprzez stworzenie pracy literackiej lub plastycznej, jak
mieszkańcy powiatu utożsamiają się ze swoją małą ojczyzną. Co dla nich jest
najważniejsze, co doceniają, jak w ich oczach zmieniał się powiat legionowski na
przestrzeni ostatnich 20 lat i dlaczego wybrali go na miejsce do życia. Najlepsze prace
zostaną zaprezentowane w trakcie czerwcowej sesji Rady Powiatu w Legionowie, podczas
której nastąpi uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.
III Kategorie
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach tematycznych:
a. Kategoria plastyczna – wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej
(rysunek, plakat, grafika, komiks itp.) i z użyciem dowolnych materiałów. Praca
powinna zostać wykonana w formacie A3 lub większym.
b. Kategoria literacka – stworzenie pracy w dowolnej formie literackiej (opowiadanie,
wiersz, fraszka itp.). Praca nie powinna przekroczyć objętości 3000 znaków ze
spacjami.
2. Każda z kategorii tematycznych konkursu zostanie przeprowadzona w czterech
kategoriach wiekowych:
a. Klasy I-III szkoły podstawowej
b. Klasy IV-VII szkoły podstawowej
c. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
d. Uczniowie i dorośli powyżej 18. roku życia
IV Uczestnicy
W Konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu legionowskiego. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów. Zgoda obejmuje również akceptację postanowień regulaminu, w tym zgodę
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz nieodpłatne udzielenie
organizatorowi prawa do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji prac
zgłoszonych do konkursu.
V Warunki i wymagania
1. Każdy uczestnik Konkursu może przekazać dowolną liczbę prac. Prace w kategorii
literackiej należy dostarczyć w postaci plików cyfrowych. Prace należy dostarczyć
do siedziby organizatora – Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen.
Władysława Sikorskiego 11, V piętro, pokój 505 lub na adres email:
konkurs@powiat-legionowski.pl w tytule widomości podając nazwę konkursu
„Powiat legionowski – to lubię!”. Organizator nie zwraca przekazanych prac.
2. Prace zgłoszone do Konkursu powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem,
wiekiem uczestnika oraz ewentualnie tytułem.
3. Prace należy dostarczyć wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym.

4. Przekazywane prace nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane i uwzględniane
w konkursie.
6. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż:
a) przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich prac
przekazywanych na konkurs oraz, że przyjmują na siebie odpowiedzialność za
wady prawne przekazanych prac, a w szczególności, że osoby trzecie nie będą
kierować przeciwko organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw
autorskich,
b) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu,
c) nieodpłatnie i bezterminowo udzielają Starostwu Powiatowemu w Legionowie
zgody na druk, publikację i publiczne udostępnienie prac do celów związanych z
realizacją i promocją konkursu.
7. Termin przekazywania prac upływa 15 maja 2018 r.:
a) dla
prac
literackich
przekazywanych
pocztą
elektroniczną
na
adres
konkurs@powiat-legionowski.pl do godziny 24.00
b) dla prac literackich przekazywanych na nośnikach oraz prac plastycznych do
godziny 16.00.
VI Inne postanowienia
1. Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce w każdej z dwóch kategorii
konkursowych oraz w każdej z kategorii wiekowych. Komisja może przyznawać
także wyróżnienia.
2. W skład komisji konkursowej wchodzić będzie trzech pracowników Wydziału
Kultury i Promocji oraz jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu w Legionowie.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Podsumowanie konkursu nastąpi w trakcie uroczystej sesji Rady Powiatu
w Legionowie w dniu 29 czerwca 2018 r. Laureatom i wyróżnionym uczestnikom
zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania w każdym
momencie bez podania przyczyny.
6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury
i Promocji Starostwa Powiatowego w Legionowie (V piętro, pokój 505) lub pod
numerem telefonu 22 764 05 83.

