REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO „I TYLKO PAMIĘĆ ZOSTAŁA…”
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej zaprasza młodzież w wieku 12-15 lat oraz
osoby dorosłe do wzięcia udziału w konkursie poetyckim pt. „I tylko pamięć została… w 80.
rocznicę Zbrodni Katyńskiej”.
I. Organizator:
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej
II. Założenia i cele konkursu:
Konkurs ma na celu upamiętnić straszną zbrodnię dokonaną na polskich jeńcach wiosną 1940
roku. Przybliżyć młodzieży tamte wydarzenia, aby nigdy nie zostały zapomniane. Rozbudzić
wrażliwość i aktywność twórczą w dziedzinie poezji oraz uczucia patriotyczne i
obywatelskie.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 12-15 lat oraz osób dorosłych, z terenu
gminy Turośń Kościelna,
- uczestnikiem konkursu jest autor dostarczonego utworu poetyckiego (wiersza) o tematyce
katyńskiej.
- autor może dostarczyć tylko jeden wiersz do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni
Kościelnej ul. Lipowa 109 w terminie do 31 marca 2020 r.
- uczestnik zobowiązany jest wypełnić załączniki dołączone do regulaminu konkursu.
- utwór musi być podpisany imieniem i nazwiskiem.
- autor wiersza musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
organizatorów konkursu.
- podsumowanie konkursu poetyckiego oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 kwietnia 2020
roku o godz. 16.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej ul. Lipowa
109.
- organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
- regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.turosnkoscielna.pl

IV. Zasady przyznawania nagród:
- oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
- organizator nie zwraca dostarczonych prac i zastrzega sobie prawo do publikacji wierszy
laureatów konkursu na stronie internetowej organizatora www.turosnkoscielna.pl.
- organizator przedsięwzięcia jest fundatorem nagród konkursowych.
- ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
V. Informacje dodatkowe:
- w sprawach spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie decyzje podejmuje organizator.
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych osobowych osób biorących
udział w konkursie – ( imię i nazwisko, nazwa miejscowości, kategoria wiekowa).
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 853-070-629
Załączniki do regulaminu:
1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie plastycznym: „I tylko pamięć została… W 80.
rocznicę Zbrodni Katyńskiej” oraz zgoda na uczestnictwo w konkursie w przypadku osób
niepełnoletnich.
2. Oświadczenie o autorstwie utworu.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Klauzula informacyjna RODO

