REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO „ZAKOCHANI W LESIE”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest RDLP Białystok, redakcja „Braci Łowieckiej”,
ZSL w Rucianem-Nidzie oraz Polski Klub Safari.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 15 września 2015 r. do
27 listopada 2015 r. Lista laureatów Konkursu zakwalifikowanych do rundy
finałowej zostanie ogłoszona do 12 listopada 2015 r. Runda finałowa odbędzie
się 27 listopada 2015 r.
3. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
4. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie jest zawarte
w formularzu

zgłoszeniowym

(załącznik).

Przystępując

do

Konkursu,

Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, jako
Zwycięzcy,

na

stronach

internetowych

oraz

w

innych

materiałach

Organizatora.
a) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz
usunięcia.
b) Podanie danych adresowych jest dobrowolne.
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na: przeniesienie na rzecz Organizatora
autorskich

praw

majątkowych,

zezwolenie

na

wykonywanie

przez

Organizatora praw autorskich zależnych do napisanego przez Uczestnika
utworu. Stosowne oświadczenie jest zawarte w formularzu zgłoszeniowym
(załącznik).
6. Prace muszą być napisane w języku polskim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ram czasowych Konkursu na
skutek wystąpienia zdarzeń losowych.

II. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie opowiadania i (lub)
wiersza nawiązującego do tytułu Konkursu „Zakochani w lesie”.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół średnich o profilu leśnym
i przyrodniczym.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub
przedstawicieli ustawowych, pod warunkiem że wraz z pracą prześlą formularz
zgłoszeniowy (załącznik) podpisany przez opiekuna.
4. Uczestnik Konkursu może przysłać wyłącznie taką pracę, która jest wytworem
jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu,
być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej
publikowana i nagradzana – dotyczy to także publikacji internetowych.
5. W przypadku stwierdzenia plagiatu Jury unieważni przyznaną nagrodę oraz
poinformuje władze macierzystej szkoły w celu zastosowania odpowiednich
środków wychowawczych.
6. Gotową pracę należy nadesłać e-mailem na adres: braclowiecka@oikos.net.pl
w formacie tekstowym (.doc, .docx, lub .rtf), w tytule wiadomości wpisując
„Konkurs literacki”. Objętość opowiadania nie może przekraczać 8 stron
maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami
tekstu 1,5).

III. Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełniać wymagania określone
w niniejszym Regulaminie. Prace można nadsyłać do 30 października 2015 r.
włącznie.
2. W treści zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) należy podać: imię i nazwisko,
adres i telefon autora, a także dane kontaktowe szkoły.
3. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać wyłącznie jedno opowiadanie
i (lub) jeden wiersz.
4. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
5. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w rundzie
finałowej, która odbędzie się 27 listopada 2015 r. w ZSL w Rucianem-Nidzie.
W rundzie finałowej powołane Jury oceni prezentację pracy konkursowej przez
Uczestnika oraz każdy z jurorów zada po jednym pytaniu dotyczącym pracy
Uczestnika lub ogólnej wiedzy leśno-łowiecko-przyrodniczej.
6. Kryteriami oceny prac pisemnych będą: adekwatność treści utworu do celów
Konkursu, oryginalność przekazu oraz poprawność językowa.

7. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
8. Lista laureatów zakwalifikowanych do rundy finałowej oraz lista ostatecznych
zwycięzców

Konkursu

zostaną

umieszczone

na

stronie

internetowej

miesięcznika „Brać Łowiecka”: braclowiecka.net.pl.

IV. Nagrody
1. Laureaci

Konkursu

otrzymają

nagrody

rzeczowe.

Dodatkowo

autor

najlepszego wiersza otrzyma puchar im. Janusza Sikorskiego.
2. Nagrody zostaną wręczone podczas finału Konkursu.
3. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inną lub ekwiwalent.
4. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w czasopismach leśnych i łowieckich.

V. Przebieg konkursu
 wrzesień

2015

r.

–

ogłoszenie

Konkursu

w

mediach

tradycyjnych

i elektronicznych
 do 30 października 2015 r. – przyjmowanie prac
 2–10 listopada 2015 r. – posiedzenie Jury i wyłonienie najlepszych prac
 12 listopada 2015 r. – ogłoszenie nazwisk osób zakwalifikowanych do rundy
finałowej
 27 listopada 2015 r. – runda finałowa Konkursu.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,
a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia
takiej

sytuacji

Organizator

opublikuje

informację

ze

stosownym

wyprzedzeniem.
2. W

sprawach

nieuregulowanych

Regulaminem

zastosowanie

znajdują

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 919–921 kodeksu cywilnego.
3. Utwory nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega
sobie prawo do zatrzymania utworów i wykorzystania ich w celu popularyzacji
idei prawidłowej i racjonalnej gospodarki leśnej oraz łowieckiej.
4. Integralną część Regulaminu stanowi formularz zgłoszeniowy.

