REGULAMIN
KONKURS POEZJI MARYJNEJ
„W hołdzie Żegocińskiej Pani”

I.

ORGANIZATORZY KONKURSU
 Ośrodek Kultury w Żegocinie
 Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin

II.

PATRONAT HONOROWY
 Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żegocinie

III. CELE KONKURSU





szerzenie kultu Matki Bożej Żegocińskiej,
rozwijanie zainteresowań poetyckich,
zachęcenie poetów do sięgania w swojej twórczości po tematykę sakralną,
pozyskanie utworów poetyckich do prezentacji w tomiku poezji sakralnej

IV. UCZESTNICY
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, młodzieży oraz dorosłych
i będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
 KATEGORIA I - SZKOŁY PODSTAWOWE (IV-VIII)
 KATEGORIA II - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I DOROŚLI
2. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub reprezentować szkołę, ośrodek
kultury, klub lub inną placówkę oświatowo-kulturalną prowadzącą działalność
w zakresie upowszechniania kultury.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie należy przedstawić minimum jeden utwór własnego autorstwa

o tematyce maryjnej. Wiersz nie może być wcześniej publikowany i nagradzany
w innych konkursach.
2. Utwór należy opatrzyć godłem autora (słowem), umieszczonym w prawym górnym

rogu kartki i dołączyć do karty uczestnictwa.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i wykorzystania wierszy

w uroczystościach promujących kult Matki Bożej Żegocińskiej bez wypłacania
honorariów autorskich - prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność
organizatora, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.
4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 01.05.2021 r. wypełnionej drukiem
komputerowym karty zgłoszenia (w załączeniu) wraz z wydrukowanym wierszem (lub
wierszami) na adres mailowy: ok.zegocin@wp.pl lub: Ośrodek Kultury
w Żegocinie, Żegocin 45, 63-304 Czermin

VI. TERMINY
 utwory należy nadesłać do dnia 01.05.2021 r.
 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.05.2021 r.
 podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 29 lub
30.05.2021 roku w Ośrodku Kultury lub w Sanktuarium Maryjnym w Żegocinie
(z uwagi na obostrzenia sanitarne szczegóły ukażą się bliżej terminu rozstrzygnięcia
konkursu na stronach Ośrodka Kultury).

VII. JURY
1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów.
2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

VIII. NAGRODY
1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień w każdej kategorii:
I nagroda w każdej z kategorii - 500 złotych,
II nagroda w każdej z kategorii - 300 złotych,
III nagroda w każdej z kategorii - 200 złotych,
Wyróżnienia - nagrody rzeczowe
2. Nagrody mają charakter finansowy i rzeczowy.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje związane z Konkursem będą publikowane na stronie
www.zegocin.naszdomkultury.pl oraz na Facebookowym fanpage’u Ośrodka
Kultury w Żegocinie.
2. Konsultacje w sprawie regulaminu, wszelkie pytania oraz prośby można zgłaszać pod
numer telefonu: 662 494 333 lub adres e-mail: ok.zegocin@wp.pl (Zofia Zawada kierownik Ośrodka Kultury w Żegocinie).
3. Niniejszy regulamin wraz z kartą zgłoszenia zamieszczony będzie na stronach
internetowych:
www.zegocin.naszdomkultury.pl
Facebook - Ośrodek Kultury w Żegocinie

