UWIERZ W SIEBIE
I POKAŻ, CO POTRAFISZ

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
ŚRÓDMIEJSKIEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW
EDYCJA XVII
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu literackiego, odbywającego się w ramach XVII edycji
Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, jest Młodzieżowy Dom Kultury
„Muranów” im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie.

ZADANIE KONKURSOWE
2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza na temat-hasło: Kobieta.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy.
4. Uczestnik może zgłosić w konkursie 1, 2 lub 3 wiersze.
5. Każdy wiersz należy składać w 3 EGZEMPLARZACH w formie drukowanej
wraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA.
6. Przystąpienie do konkursu jest traktowane jako akceptacja regulaminu, wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych i na nieodpłatne wykorzystywanie
utworów (w całości lub fragmentach) w celach dokumentujących i promujących
konkurs i działalność Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”.

KATEGORIE WIEKOWE
7.
▪
▪
▪

W konkursie wyodrębniono 3 grupy uczestników:
kl. IV-VI szkoły podstawowej;
kl. VII-VIII szkoły podstawowej;
szkoły ponadpodstawowe.

KRYTERIA OCENY
8. Jury, uwzględniając wiek autora, będzie oceniać:
a) twórczy charakter utworu,
b) zgodność z konkursową tematyką,
c) czytelność utworu.

HARMONOGRAM KONKURSU
9. Prace konkursowe wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia należy składać
do 31 października 2022 r. w portierni siedziby MDK „Muranów”, przy ul. Stawki 10,
w godz. 9.00-18.00.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość przyjmowania prac w wersji elektronicznej
w sytuacjach wyjątkowych, o czym powiadomi wcześniej na swojej stronie
internetowej.
11. Informacja o laureatach konkursu dostępna będzie na stronie internetowej
MDK „Muranów” od 16 listopada 2022 r. (www.mdk-muranow.waw.pl).
12. O terminie, miejscu i formie wręczenia nagród laureaci będą poinformowani
przez organizatora konkursu za pośrednictwem danych kontaktowych
zamieszczonych na karcie zgłoszenia (adres e-mail lub nr telefonu).

INFORMACJE DODATKOWE
13. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania imprezy finałowej,
do przetwarzania otrzymanych w ten sposób materiałów i do ich nieodpłatnej
publikacji w celu promocji konkursu i działalności MDK „Muranów”.
14. W przypadku odwołania uroczystości finałowej ze względów niezależnych
od organizatora nagrody zostaną przekazane laureatom indywidualnie.
15. Konkurs będzie przebiegał z dostosowaniem się do aktualnych wytycznych MEiN,
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
16. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez nadesłanie pracy i wypełnienie karty
zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków regulaminu
konkursu.

KOORDYNATOR KONKURSU
Marcin Kiełbus
e-mail: mkielbus@mdk-muranow.waw.pl
strona placówki: www.mdk-muranow.waw.pl

