Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Między Nidą a Pilicą”
serdecznie zaprasza dzieci
w wieku 10 - 15 lat
do udziału w konkursie literackim na baśń
o tematyce rybackiej z morałem:
„Rybackie opowieści”

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Regulamin konkursu literackiego na baśń o tematyce rybackiej z morałem:
„Rybackie opowieści”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
literackim na najlepszą i najciekawszą baśń z morałem wykonana przez twórcę z
obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”.
2. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”,
z siedzibą we Włoszczowie osiedle Brożka 3, zwana dalej Organizatorem. Konkurs
odbywa się w ramach projektu „Turystyka naszą szansą” realizowanego
ze środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”,
objętego programem operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
§2
Cel i temat
1. Celem konkursu jest:
 propagowanie tematyki rybackiej oraz piękna obszaru Lokalnej Grupy
Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” przez dzieci w wieku 10-15 lat.
 popularyzacja gatunku literackiego, jakim jest baśń i powrotu do oryginalnej
wartości opowieści,
 zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczości własnej,
 popularyzacja piękna języka polskiego,
 promowanie LGR „Między Nidą a Pilicą”,
 zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży spożywaniem ryb.
 pobudzanie wyobraźni, ciekawości o otwartości na świat dzieci i młodzieży,
 ćwiczenie umiejętności pisania oraz integracja środowiska piszącego.
2. Tematyka konkursu: prace konkursowe w formie baśni z morałem o szeroko pojętej
tematyce rybackiej (baśń – krótka forma prozatorska zawierająca elementy
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fantastyczne, bazująca na zasadach ludowej mądrości oraz przedstawiająca wierzenia
ludowe i magiczne). Chętnie widzimy uwspółcześnione baśni.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku
10-15 lat (decyduje rok urodzenia) z obszaru LGR „Między Nidą a Pilicą”.
2. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja poniższego Regulaminu następuje w
momencie podpisania przez opiekuna prawnego reprezentującego uczestnika karty
zgłoszenia (zał. Nr 1 do pracy konkursowej), która wpłynęła razem z pracą
konkursową do siedziby Organizatora.
§4
Warunki uczestnictwa
1. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia konkursu tj. od dnia 01.04.2014 r. i obowiązuje do czasu ogłoszenia
wyników tj. do dnia 15 maja 2014 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie
prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników.
2. O zakwalifikowaniu zgłoszeń do Konkursu decyduje data wpływu do biura Lokalnej
Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” konkursowej pracy literackiej wraz z kartą
zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Praca musi być wykonana samodzielnie, zawierać maksymalnie 3 strony
znormalizowanego maszynopisu (ok. 1800 znaków na stronie A4, czcionka 12, Times
New Roman.
4. Każda strona powinna być zaparafowana i ponumerowana.
5. Maksymalna ilość nadesłanych utworów to dwa teksty jednego autora.
6. Wszyscy uczestnicy, jako osoby niepełnoletnie, muszą posiadać pisemną zgodę
rodziców bądź opiekunów prawnych na karcie zgłoszenia.
7. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace, które wykonane zostały przez ucznia
w wieku 10 -15 lat zamieszkującego w jednej z gmin: Fałków, Kluczewsko,
Krasocin, Moskorzew, Przedbórz, Radków, Ruda Maleniecka, Secemin,
Włoszczowa.
8. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie
majątkowych praw autorskich do przekazanej konkursowej pracy literackiej w
zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:
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a. wykonania nieograniczonej ilości publikacji i materiałów promocyjnych (broszur,
ulotek itp.),
b. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na
kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c. wprowadzania do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej
(w szczególności Internetu),
d. swobodnego zamieszczania i zezwalania na zamieszczanie w bazach danych,
zbiorach, wykazach itp.
9. Przeniesienie praw, o których mowa w punkcie 7 powyższego paragrafu nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski,
jak i terytoriów wszystkich innych państw.
10. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie prac konkursowych na
stronach internetowych oraz w innych materiałach promocyjnych.
11. Prace należy opatrzyć następującymi informacjami na pierwszej stronie pracy:
tytuł, imię i nazwisko autora, wiek/klasa, adres szkoły.
12. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
§5
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Konkurs trwa od 1 kwietnia 2014 roku do 25 kwietnia 2014 roku.
2. Prace należy złożyć w siedzibie Biura LGR lub przesłać pocztą na adres w kopercie z
dopiskiem „konkurs literacki na baśń o tematyce rybackiej z morałem: „Rybackie
opowieści” na adres:
Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”
osiedle Brożka 3, 29-100 Włoszczowa
3. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
nie będą podlegać ocenie konkursowej.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
§6
Komisja Konkursowa i nagrody
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora
konkursu, która wyłoni Laureatów.
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2. Skład Komisji Konkursowej wytypowany będzie przez Zarząd Lokalnej Grupy
Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie
przysługuje od niej prawo odwołania.
4. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe i dyplomy za pierwsze, drugie i
trzecie miejsce oraz trzy wyróżnienia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
6. Wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora (o terminie
laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie lub drogą e-mailową).
7. Organizator zastrzega sobie możliwości nie przyznania nagrody głównej lub nie
przyznania żadnych wyróżnień w związku z niskim poziomem prac.
8.

Wyniki
Konkursu
zostaną
ogłoszone
na
stronie
internetowej
www.miedzynidaapilica.pl, w terminie do 15 maja 2014 roku, przy czym Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników.
§7
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu w przypadku zgłoszenia
się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby prac literackich.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone
z Konkursu.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie
www.miedzynidaapilica.pl w zakładce Aktualności (pod ogłoszeniem o konkursie
literackim na baśń o tematyce rybackiej z morałem: „Rybackie opowieści”.
5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Rybackiej
„Między Nidą a Pilicą” pod numerem tel. 41/ 385 35 80, e-mail:
biuro@miedzynidaapilica.pl.
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