REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO "MYŚMY
WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…"
Organizator konkursu
Stowarzyszenie „Delta” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul. Sandomierska 4) na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Tytuł i motto
Konkurs nosi tytuł "Myśmy wciąż do Niepodległej szli…" a jego motto brzmi:
„Ojczyzno droga i luba (...)
Niewart Ciebie, niewart życia,
Kto w niewoli żyć może!”
(Autor nieznany, 1794 r.)
Cele konkursu:
- rozbudzanie wrażliwości poetyckiej uczniów,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,
- poszukiwanie nowych talentów,
- wzmacnianie postaw patriotycznych,
- uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tematyka konkursu:
Wiersz powinien dotyczyć dążenia Polaków do niepodległości i wolności.
Adresaci konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów szkół artystycznych, z terenu całej Polski.
Odbywa się w trzech kategoriach:
1. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, w tym szkół artystycznych na tym poziomie,
2. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjum, w tym szkół artystycznych
na tym poziomie,
3. Uczniowie klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół artystycznych na tym poziomie.
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Wymogi formalne:
Konkurs ma charakter dwuetapowy, do finału zakwalifikowane zostanie 10 najlepszych prac w
każdej kategorii.
I Etap:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie:
www.doniepodleglej.pl.
2. Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz w języku polskim, samodzielnie napisany,
nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany, związany z tematyką konkursu.
3. Praca nie może przekroczyć jednej strony formatu A4.
4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5.
5. Utwór powinien być dołączony w formie załącznika (jako plik pdf.) do zgłoszenia
dostępnego na stronie: www.doniepodleglej.pl.
W nazwie pliku należy podać tytuł wiersza albo incipit.
6. Dodatkowo, jako załączniki, należy przesłać skany wydrukowanych i podpisanych
oświadczeń stanowiących integralną część niniejszego regulaminu. Dokumenty powinny być
podpisane przez uczestnika albo przez uczestnika i rodziców/prawnych opiekunów w
przypadku, gdy uczestnik jest osoba niepełnoletnią.
II Etap – Finał:
1. Każdy z dziesięciu zakwalifikowanych w każdej kategorii uczestników ma za zadanie
zaprezentować publicznie wiersz we własnej interpretacji,
2. Sposób prezentacji zależy od uczestnika, może być to recytacja, piosenka etc.
3. Finał odbędzie się 26 listopada w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym
Zasady i kryteria oceniania
I Etap
1. Wiersze oceniane będą przez dziesięcioosobową komisję, powołaną przez organizatora,
2. Pod uwagę brane będą:
- zgodność z tematem i celami konkursu,
- oryginalność,
- walory literackie,
- poprawność językowa i ortograficzna,
- kompozycja.
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II Etap – Finał
1. Prezentacja oceniana będzie przez powołane przez organizatora, trzyosobowe jury, złożone
z ekspertów,
2. Pod uwagę brane będą:
- wartość artystyczna,
- oryginalność,
- adekwatność wyrazu artystycznego do tekstu,
- inwencja.
Harmonogram
1. Przesyłanie prac konkursowych do Organizatora – do 16.11.2018. Wiersze nadesłane po
terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie,
2. Opublikowanie listy finalistów na stronie internetowej Organizatora – do 21.11.2018,
3. Etap finałowy – prezentacja twórczości przez autorów wierszy – 26.11.2018
4.Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród uświetnione koncertem pieśni
patriotycznych – 27.11.2018.
Etap finałowy przeprowadzony zostanie w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym.
Każdy z przyjeżdzających na etap finałowy uczestników i opiekunów (maksymalnie jeden
opiekun na jednego uczestnika) ma zagwarantowane bezpłatne wyżywienie (śniadanie, obiad,
kolacja), bezpłatny nocleg w bazie noclegowej Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz
bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem atrakcji kompleksu.
Osoby te otrzymają także zwrot kosztów podróży (w oparciu o dostarczone bilety) przelewem
na rachunek bankowy, którego numer należy dostarczyć do organizatora w dniu przyjazdu

Nagrody
W każdej z trzech podanych wyżej kategorii nagrodzone (nagrodami rzeczowymi) zostaną trzy
osoby, zajmujące odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wartość nagród rzeczowych
w każdej kategorii konkursowej wynosi 10000 zł (włączając w to podatek):
Nagroda główna – nagroda rzeczowa o wartości do 5000 zł,
Nagroda druga – nagroda rzeczowa o wartości do 3000 zł,
Nagroda trzecia – nagroda rzeczowa o wartości do 2000 zł.
Pozostali finaliści otrzymują dyplomy.
Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 27 listopada
2018 roku. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek i obiadokolację.
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Wiersze wszystkich finalistów zostaną opublikowane w specjalnie przygotowanym tomiku
poezji, w formie papierowej i elektronicznej.
Postanowienia ogólne
1. W przypadkach nieuwzględnionych w regulaminie, w kwestiach spornych decyduje
organizator. Decyzja taka jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
2. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy w wydawnictwie
pokonkursowym.
3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
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Załącznik 1.

………………………………………..
(miejscowość, data)

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i
akceptuję jego postanowienia.
Równocześnie oświadczam, iż jestem autorem nadesłanych
wierszy i że nie były one nigdy publikowane, ani zgłaszane
bądź nagradzane na innych konkursach.

……………………….
(podpis rodzica/prawnego opiekuna,

…….…………………
(podpis uczestnika)

dotyczy uczestników do 18 roku życia)
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Załącznik 2.

……………………………..
(miejscowość, data)

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego” Myśmy wciąż do niepodległej szli”
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000)
W przypadku awansu do finału Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego” Myśmy wciąż do
niepodległej szli” wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię
i nazwisko na stronie internetowej organizatora oraz w publikacjach pokonkursowych.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
Administratorem danych osobowych Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego” Myśmy wciąż
do niepodległej szli…” jest: Stowarzyszenie „Delta”, ul. Sandomierska 4, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia finalistów Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego” Myśmy wciąż do niepodległej szli”, a podanie ich jest dobrowolne.
Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych i ich poprawieniu.
Poprzez wysyłanie wiersza na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do
wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje
organizator.
……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego,
dotyczy uczestników do 18. roku życia)

……………………………………………
(podpis uczestnika)
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