Radków, 29.07.2014
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Radków
29-135 Radków 99, tel. 34 354 11 20
Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie
29-135 Radków 99, tel. 34 354 10 29
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Radków realizuje w partnerstwie z Gminną Biblioteką
Publiczną w Radkowie projekt pod nazwą „Giętki język, twórcza myśl-warsztaty dobre dla wszystkich”
dofinansowany przez MKiDN. Jednym z zadań jest konkurs literacki dla mieszkańców naszego powiatu.
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni „czekami” na zakup dowolnej nagrody rzeczowej
w określonej kwocie oraz atrakcyjnymi upominkami. Ponadto zwycięskie utwory zostaną zilustrowane
przez Zdzisława Purchałę, znanego twórcę z Kossowa i opublikowane przez naszą organizację.
Prosimy o rozpowszechnianie załączonych dokumentów konkursowych wśród odbiorców Państwa
działań, zachęcenie do udziału w konkursie i rozwijania pisarskich talentów. Za współpracę z góry
dziękujemy.
Załączamy:
1) Regulamin konkursu Opowieści z dreszczykiem
2) Plakat
3) Formularz zgłoszeniowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Radków,
Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie

Regulamin konkursu: Opowieści z dreszczykiem
1. Organizator konkursu:
1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie
Konkurs jest integralną częścią projektu „Giętki język, twórcza myśl-warsztaty dobre dla wszystkich”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Partnerstwo
Publiczno-Społeczne.
2. Cele konkursu:







Rozwijanie zdolności pisarskich mieszkańców powiatu włoszczowskiego
Popularyzowanie twórczości regionalnej
Inspirowanie dzieci i młodzieży do tworzenia tekstów literackich, kształtowanie wyobraźni
Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego naszego regionu
Ocalenie od zapomnienia tradycyjnych motywów, podań, legend
Zebranie i opublikowanie w postaci broszury ciekawych i wartościowych literacko tekstów pisarzy-amatorów

3. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest praca literacka inspirowana lokalnymi podaniami, legendami, zasłyszanymi
opowieściami z elementami grozy. Ważne, by zawierała takie motywy jak:
- duchy, topielice, zjawy i inne nadprzyrodzone istoty zamieszkujące okoliczne stawy, lasy, ruiny, dwory,
stare chaty itp.
- język, który buduje napięcie, nastrój strachu, zagrożenia, niepewności
4. Adresaci konkursu: osoby zamieszkujące gminy powiatu włoszczowskiego, kategorie wiekowe:
1. Klasy I-VI szkoły podstawowej
2. Klasy I-III gimnazjum
3. Szkoły ponadgimnazjalne
4. Osoby dorosłe
5. Wymagania formalne
Do konkursu można zgłaszać utwory, które nie były publikowane ani nagradzane, dowolnego gatunku
poetyckiego, prozatorskiego, publicystycznego. Przyjmujemy teksty o objętości do 2 stron formatu
A4. Inne, dłuższe formaty, lub fragmenty obszerniejszych tekstów nie będą przyjmowane. Jedna osoba
może zgłosić 1 utwór.
6. Procedura zgłoszeń
Zgłoszenia można dokonać przysyłając pracę, tekst wydrukowany bądź ręcznie napisany (czytelnie)
drogą pocztową, poprzez e-mail na adres biblioradkow@interia.pl lub dostarczyć osobiście do
siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie, 29-135 Radków 99 w terminie do 10 października
2014 r.- decyduje data stempla pocztowego. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie www.radkow.ugm.pl lub w siedzibie biblioteki. Zgłoszone prace zostaną opatrzone numerem
porządkowym, aby Członkowie Komisji Konkursowej nie znali danych osobowych uczestników.
Z udziału w konkursie wyklucza się utwory, których autorami są członkowie w/w Komisji oraz osoby
będące przedstawicielami Organizatora.
7. Przebieg konkursu
Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, złożona z min. trzech członków. Prace
będą oceniane pod względem wartości artystycznej lub informacyjnej, zgodności z tematem konkursu,
oryginalności, samodzielności. Komisja po zapoznaniu się z pracami, na specjalnym posiedzeniu wyłoni
laureatów i osoby wyróżnione. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną, mailową lub listownie.
8. Nagrody
Liczba przyznanych miejsc i wyróżnień zależna jest od ilości zgłoszonych prac. Organizatorzy przewidują
wyłącznie nagrody rzeczowe. Zostaną one wręczone uroczyście w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Organizatorów. Fundatorem nagród jest MKiDN, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków,
sponsorzy.
Radków, 28.07.2014

Opowieści
z dreszczykiem

konkurs literacki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z powiatu włoszczowskiego, atrakcyjne nagrody!

Weź udział w konkursie, jeśli:
 masz lekkie pióro i bujną wyobraźnię
 znasz podania, legendy, opowieści o zjawach, duchach, upiorach i innych
strachach zamieszkujących stawy, lasy, ruiny i stare chaty
 chcesz opowiedzieć swoje przeżycie pełne grozy
 wymyślasz fantastyczne historie z udziałem potworów lub innych istot
pozaziemskich i potrafisz je powiązać z naszym regionem

Tekst w formie dowolnego gatunku, prześlij lub dostarcz do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radkowie wraz z formularzem zgłoszeniowym do 10.10.2014 r. Dokumenty konkursowe
dostępne na stronie www.radkow.ugm.pl oraz w siedzibie biblioteki (tel. 34 354 10 29).

Powodzenia!

Najciekawsze utwory opublikujemy!

Methinks, I see... Where?
- In my mind's eyes.
Shakespeare

Zdaje mi się, że widzę... gdzie?
Przed oczyma duszy mojej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opowieści z dreszczykiem
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Konkursu Opowieści z dreszczykiem
(w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Dane autora pracy konkursowej p.t. „…………………………………………………………….”
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Nr telefonu
e-mail
Dla uczniów:
szkoła, klasa, wiek
Oświadczam, że zapoznałam/em* się z Regulaminem w/w konkursu
i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca konkursowa jest wynikiem mojej własnej
twórczości/twórczości dziecka* i nie narusza praw autorskich i jakichkolwiek innych praw osób trzecich
oraz nie została zgłoszona do innych konkursów i nie była publikowana.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ moich i dziecka* w celach związanych
z realizacją w/w konkursu, w tym na podanie ich do publicznej wiadomości przez organizatorów
konkursu
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku dziecka* w celach związanych
z realizacją w/w konkursu pisane przez organizatorów konkursu
Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej przez organizatorów bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych w formie wybranej przez organizatorów
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
ucznia*
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego ucznia*
Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego ucznia*
Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
*niepotrzebne skreślić
Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków i Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie
mieszczące się pod adresem 29-135 Radków 99. Powyższe dane osobowe i wizerunek przetwarzane są wyłącznie do celów
realizacji konkursu, kontaktów z uczestnikami i upubliczniania wyników. Uczestnik ma prawo do wglądu w treść swoich danych i
możliwość ich aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.

Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać, przesłać lub dostarczyć wraz z pracą
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie do 10.10.2014 r.

