„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin Konkursu Poetyckiego
pt.: „Coś pozytywnego”
§1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Poetyckiego „Coś pozytywnego” zwanego dalej Konkursem jest biuro
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich Bałówkach 14, 13-306
Kurzętnik.
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba w wieku od 15 roku życia zamieszkująca teren
funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska.
3. Celem konkursu jest rozwój zdolności poetyckich mieszkańców terenu LGD Ziemia Lubawska,
prezentacja ich twórczości, a także zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu w obliczu
panującej pandemii oraz pobudzenie do pozytywnego, optymistycznego myślenia.
4. Konkurs zakłada prezentację twórczości w dziedzinie poezji oraz rozpowszechnienie idei
tworzenia własnych wierszy pobudzającego kreatywność i twórczą wyobraźnię.
5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.lgdziemialubawska.pl
należącej do Organizatora.
6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.lgdziemialubawska.pl
7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: jcabaj@lgdziemialubawska.pl lub bezpośrednio do
pracownika biura LGD zajmującego się projektem – Pani Joanny Cabaj pod numerem Tel. 56
49 181 63
8. Konkurs rozpoczyna się 8 kwietnia 2020 roku i trwa do 30 kwietnia 2020 roku włącznie.
9. Prace należy przesłać drogą mailową na adres jcabaj@lgdziemialubawska.pl do dnia 30.04.2020 r.
do godz. 12:00.
10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
§2
Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę – wiersz.
2. Wiersz powinien zawierać 4 strofy, każda strofa po 4 wersy.
3. Wiersz powinien rozpoczynać się tytułem, posiadać rymy, mieć charakter optymistyczny,
pokrzepiający w odniesieniu do obecnie panującej sytuacji. (Tematyka koronawirusa,
optymistycznych aspektów sytuacji (jeżeli autor uważa, że takie są; tego co da nam konieczność
wspólnego siedzenia w domu), radosnych wizji tego co nastąpi po zakończeniu stanu
epidemiologicznego, po wyjściu społeczeństwa z domu.
4. Pod wierszem powinny znajdować się dane autora (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania,
telefon kontaktowy).
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości
oraz niezgodnych z tematem.
6. W konkursie brać udział mogą prace, które nie były publikowane oraz nie brały udziału
w żadnym innym konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają wyżej
wymienionych warunków regulaminu.
8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.
§3
Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy wysłać podpisany wiersz zapisany w pliku PDF na adres
jcabaj@lgdziemialubawska.pl.
2. Administratorem danych podanych w karcie zgłoszeniowej jest wyłącznie Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Ziemia Lubawska, Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik.
3. Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Krajnik, e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl,
tel. 514-154-474
4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 08.04.2020 r. do 30.04.2020 r.- decydować będzie data i godzina
otrzymania maila z pracą przez pracownika biura.
5. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika,
w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem czy
uniemożliwiające wręczenie nagrody.
§4
Jury i sposób oceny
1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszelkie prace dostarczone do Konkursu podlegać będą zdalnej ocenie Jury.
3. W skład Jury wchodzić będą: członek Zarządu Stowarzyszenia LGD ZL, pracownik biura LGD
ZL oraz osoba specjalizująca się w dziedzinie poezji.
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in.
 zgodność pracy z tematem,
 twórczy charakter utworu,
 kreatywność,
 poprawność stylistyczną i językową.
5. Zadaniem Jury jest:
a. kwalifikacja do oceny dostarczonych prac,
b. ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punków stanowiących kolejne
liczy całkowite od 1 do 10 dla każdej zakwalifikowanej do oceny pracę, gdzie 10 oznacza
wiersz najwyżej oceniony.
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§5
Nagrody
Laureatami Konkursu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.
Nagrody zostaną przyznane dla 3 najlepszych prac.
Zostaną przyznane także 2 wyróżnienia.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku
Uczestników i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji
w Internecie.
5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu znajdzie się na stronie internetowej LGD Ziemia
Lubawska w ciągu 15 dni od momentu zakończenia konkursu. Dodatkowo organizator
Konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem lub telefonicznie w terminie 15 dni od
rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Organizator przewiduje następujące nagrody:
 za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa
 za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa
 za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa
 dwa wyróżnienia – upominki
§6
Wykorzystywanie prac
1.
2.
3.
4.

Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac .
2. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania,
wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej
licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.
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