
Projekt: „Patriotyzm na co dzień i od święta”  – „Majowe Święta w poezji i prozie ” 
   –     WIOSNA 2020 r.  

Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie literackim na najlepszy tekst o Żorach

pod tytułem 

W moich Żorach

Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory 
oraz Przewodniczący Rady Miasta 

W konkursie może wziąć udział każdy, kto dostrzega piękno Żor i okolic oraz potrafi
w interesujący lub zabawny sposób opisać zasłyszane, przeżyte czy wymyślone historie

w różnych formach literackich. 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich żorskich placówek oświatowych 
i dorosłych mieszkańców Żor i powiatu.

Konkurs ma na celu przybliżenie historii,  kultury, tradycji, zwyczajów miasta Żory, piękna
przyrody naszego regionu oraz pobudzenie poczucia dumy ze swojej Małej Ojczyzny.

Organizatorzy:
Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach 
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne
Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach
Urząd Miasta w Żorach
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
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Regulamin konkursu

1. Przedmiotem  konkursu  literackiego  jest  stworzenie  tekstu/utworu  literackiego
o Żorach i okolicy 
− (wiersz, monolog, dialog, scenka rodzajowa, powieść, nowela, opowiadanie, baśń,
mit, legenda, pamiętniki, oda, hymn, pieśń, elegia, fraszka). 

2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Żor i powiatu.

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie teksty nigdzie dotąd niepublikowane.

4. Każdy tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, z dokładnym adresem
i numerem telefonu autora.

5. Teksty konkursowe powinny być wysłane w formie elektronicznej w terminie do
dnia 25.05.2020 r. na adres e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

6. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów. Organizator zastrzega sobie prawo do
publikacji  danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i  ich opiekunów.
Zgłaszając swój udział  w konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów)
akceptują prawo organizatora do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub
wyróżnionych  na  różnych  polach  eksploatacji  bez  dodatkowej  zgody  i  bez
honorarium.

7. Przekazanie  pracy  konkursowej  oznacza  jednocześnie  oświadczenie  uczestnika,  że
nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych  i osobistych  praw  autorskich.  Za  wszelkie  roszczenia  osób  trzecich
wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik. 

8. Najlepsze teksty zostaną wydane w formie książki elektronicznej w zapisie .pdf oraz
w późniejszym terminie (przyszły rok) w formie papierowej.

9. Każdy uczestnik konkursu, który zostanie wybrany do publikacji, otrzyma egzemplarz
autorski  publikacji  oraz  nagrody  rzeczowe  i  dyplom.  Ponadto  nadesłane  utwory
literackie będą prezentowane w galerii pokonkursowej na stronie internetowej CER
www.cer-zory.pl

10. O wynikach konkursu Organizator powiadomi telefonicznie. 

11. Organizator zastrzega sobie bezterminowe prawo do publikowania wybranych prac
również  w  materiałach  promocyjnych,  w  wydawnictwach  okolicznościowych
i materiałach  prasowych  oraz  w  Internecie,  jako  formy  promocji  autora  i  tekstu.
W związku  z  publikacją  drukowaną  lub  elektroniczną  nie  jest  przewidziane
jakiekolwiek wynagrodzenie. 
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12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

13. Regulamin i wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej 
http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/ 

14. Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro - Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach - tel. 32 43 41 193

ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny

Ocena utworów literackich
1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana 

przez organizatora.
2. Prace będą ocenione w kategoriach:

- klasy 1-3
- klasy 4-8
- klasy ponadpodstawowe
- osoby dorosłe

3. Ocenie będzie podlegać:
- zgodność pracy z tematem,

            - oryginalność.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Wyniki zostaną ogłoszone 02 czerwca na stronie internetowej organizatora. 

Nagrody

1. Uczestnikom  konkursu  za  zdobycie  I,  II,  III  miejsca  oraz  wyróżnień  przysługują
nagrody  rzeczowe,  dyplomy  oraz  podziękowania.  Do  tego  najlepsze  prace  zostaną
opublikowane w antologii  pokonkursowej,  najpierw w wersji  cyfrowej,  a  w późniejszym
czasie w wersji papierowej.

2. Nagrody i dyplomy będą do odbioru w CER w Żorach-Osinach od 03 do 10 czerwca. Ze
względu na panującą pandemię, nagrody i  dyplomy będą wydawane po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym. Jeżeli którykolwiek z uczestników nie będzie w stanie odebrać
nagrody i dyplomu, po odpowiedniej informacji do CER, będzie mógł ją odebrać w innym,
dogodnym czasie. W sprawie odbioru nagród i dyplomów prosimy dzwonić pod nr telefonu:
32 434 11 93 lub 607 036 779. 
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3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii na
stronie internetowej CER cer-zory.pl 

4. Każda praca powinna być opisana zgodnie z metryczką (wzór poniżej). 
Metryczkę należy opisać w e-mailu.

a) Dzieci/młodzież - uczniowie placówek szkolnych

Temat/tytuł tekstu ………………………………………...
Imię i nazwisko oraz wiek autora – dzieci/młodzież …………………………………………..
Nazwa placówki …………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego/rodzica/opiekuna prawnego ……………………..
Telefon kontaktowy………………………….

b) Osoba dorosła

Temat/tytuł tekstu ………………………………...
Imię i nazwisko autora –  osoba dorosła …………………………….. 
Telefon kontaktowy ……………………………..

Klauzura informacyjna
Organizator informuje, że będzie wykonywał dokumentację fotograficzną i  multimedialną
imprezy,  która  będzie  wykorzystywana  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych
w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym projektu Patriotyzm na co
dzień i od święta -   „Majowe Święta w poezji i prozie ”   – WIOSNA 2020 r.   Zgłoszenie udziału
w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady konkursu zawarte
w niniejszym  regulaminie  (załącznik  nr  2  obowiązkowo  do  wypełnienia  przez  osobę
dorosłą/rodzica/opiekuna).
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