REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
“Dzielnica I Stare Miasto - moje miejsce na Ziemi”
1. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu Literackiego są Rada Dzielnicy I Stare Miasto oraz Centrum Młodzieży
im. dr. H. Jordana w Krakowie.
2. Cel konkursu:
Celem Konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie laureatów konkursu
oraz rozwijanie umiejętności literackich, a także promocja Dzielnicy I Stare Miasto poprzez
zachowanie w postaci utworów literackich jej historii, tradycji, klimatu.
3. Tematyka:
Prace powinny nawiązywać lub być inspirowane Dzielnicą I Stare Miasto - jej historią,
teraźniejszością lub przyszłością, tradycjami, legendami, zabytkami, znanymi lub zapomnianymi
mieszkańcami, krajobrazem, bieżącymi problemami, inwestycjami, perspektywami rozwoju,
niepowtarzalną atmosferą, itp. Premiowane będą prace opierające się na osobistych
doświadczeniach, wspomnieniach jej mieszkańców.
4. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, średnich znajdujących się na terenie
Dzielnicy I Stare Miasto oraz mieszkańców (obecnych i mieszkających tu w przeszłości) Dzielnicy
I Stare Miasto.
5. Forma literacka prac:
Przewidywane są dwie kategorie form literackich: proza (np. opowiadanie, kartka z pamiętnika) i
teksty publicystyczne (np. reportaż , felieton, wywiad)
6. Format prac:
Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. Każdy z Uczestników może dostarczyć
tylko jedną pracę. Praca nie powinna przekraczać 3 stron formatu A4. Przy wydruku powinien być
zastosowany standardowy margines 2,5 cm., czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza.
7. Ocena prac:
Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: I - Uczniowie z klas I - III
szkół podstawowych; II - Uczniowie z klas IV – VIII szkół podstawowych; III - Uczniowie szkół
średnich, IV - dorośli. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest samodzielność
wykonania pracy. W przypadku korzystania z źródeł pisanych prosimy o załączenie bibliografii.
Pracę można wzbogacić grafiką. Do oceny prac Organizatorzy powołają Jury Konkursu. Od
werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Proces oceniania prac jest tajny. W zależności od ilości
zgłoszonych prac przewidywane rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 lipca 2021 roku.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu,
nierozstrzygnięcia Konkursu w całości lub w poszczególnych kategoriach w przypadku zbyt małej
ilości nadesłanych prac.
8. Nagrody:
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Dzielnicy I. Wybrane prace
zostaną opublikowane w biuletynie Dzielnicy I Stare Miasto i na stronie www Dzielnicy. O liczbie i
kolejności przyznanych nagród decyduje Jury Konkursu.

9. Termin i miejsce składania prac: Prace konkursowe należy składać w terminie od 15 maja do
30 czerwca 2021 r. Prace należy przesłać w formacie plików Word, PDF lub skan (JPG) na adres
mailowy: konkursy@cmjordan.krakow.pl. Uczestnicy konkursu mogą również złożyć swoje prace
listownie na adres: Rada Dzielnicy I Stare Miasto, Rynek Kleparski 4, 31-150 Kraków lub
osobiście, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności sanitarnej, w siedzibie Rady Dzielnicy I
przy Rynku Kleparskim 4 w godz. 10.00 - 14.00. Każda praca konkursowa powinna być opisana wg
wzoru: imię i nazwisko uczestnika, nr szkoły, oznaczenie klasy (jeśli dotyczy), adres zamieszkania,
e-mail lub/i nr telefonu.
10. Polityka prywatności:
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie. Dane
osobowe Uczestników pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na
wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu. Organizatorzy gwarantują Autorom prawo
wglądu do własnych danych osobowych, a także możliwość ich modyfikacji. Okres przetwarzania
powyższych danych wynosić będzie jeden rok od daty rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem
dłuższego przetwarzania, o ile wymaga tego prawo. Uczestnik Konkursu zachowuje pełne prawa
autorskie do zgłoszonej pracy. Zgłaszając swoją pracę do Konkursu Uczestnik przyznaje
Organizatorom niewyłączne, nieograniczone miejscowo i czasowo, nieodpłatne, przenoszalne i
nieodwołalne prawo do przetwarzania i publikacji pracy. Uczestnik Konkursu wraz z zgłoszeniem
pracy konkursowej udziela jednocześnie zgody na: publikację pracy i/lub jej kopii oraz
zmodyfikowanej wersji w materiałach promocyjnych, prasowych i marketingowych oraz innych
publikacjach - na nośnikach cyfrowych, poprzez wyświetlanie i w formie wydruku; na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych; w celach edukacyjnych dla szerszego grona
odbiorców; edytowanie, dostosowywanie i modyfikację kopii pracy dla celów wymienionych
powyżej.

