I. ORGANIZATOR, CEL I UCZESTNICY KONKURSU
1.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach, ul. Paderewskiego 40,
tel. 41 343 28 40, e-mail: biuro@jankarski.org.pl.

2.

Celem Konkursu jest popularyzacja postaci wielkiego bohatera i patrioty polskiego Jana Karskiego
w setną rocznicę jego urodzin.

3.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach.
II. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap ma charakter eliminacji, które wyłonią
15-osobową grupę finalistów. Drugi etap będzie dwustopniowy: finaliści wezmą udział w warsztatach
literackich, a następnie napiszą kolejną pracę konkursową. Prace te zostaną wydane w formie książki.
III. ETAP PIERWSZY KONKURSU
1.

Etap pierwszy polega na napisaniu pracy konkursowej, która będzie krótką formą literacką
– np. opowiadanie, reportaż, esej. Nie określamy konkretnego tematu prac, jednak treść pracy
konkursowej musi się koncentrować wokół Kielc – ich historii lub współczesności.

2.

Nie ograniczamy również ram czasowych, miejsc, postaci i zdarzeń występujących w pracy.

3.

Praca nadesłana na Konkurs musi być pracą własną, przygotowaną specjalnie na Konkurs, wcześniej
niepublikowaną.

4.

Praca nie powinna przekraczać objętości pięciu stron formatu A4 ( czcionka: 12 p. Arial lub Times
New Roman, 1,5 interlinia).

5.

Prace nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną w zbiorach organizatora Konkursu.

6.

Do pracy należy załączyć formularz zgłoszenia (Załącznik do Regulaminu) wypełniony przez autora:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres, telefon autora, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela,
nazwa szkoły.

7.

Termin nadsyłania prac mija 15 stycznia 2014 roku. Prace przesłane po tym terminie nie będą
rozpatrywane.

8.

Prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej (na adres: biuro@jankarski.org.pl) lub papierowej
(na adres Stowarzyszenia im. Jana Karskiego), z dopiskiem „Konkurs”.

9.

Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
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10. Jury spośród nadesłanych prac wybierze 15 najlepszych. Ich autorzy zakwalifikowani zostaną
do drugiego etapu Konkursu. Organizator zastrzega sobie zmianę liczby wyróżnionych autorów.
11. Kryteria oceny prac:
• zgodność z określonym wyżej zakresem tematycznym
• poprawność merytoryczna (językowa, składniowa, stylistyczna)
• bogactwo zamieszczonych treści
• samodzielność i oryginalność.
12. Uczniów, których prace zostałną zakwalifikowane do drugiego etapu – poinformujemy o tym fakcie
telefonicznie.
13. Wszyscy uczestnicy pierwszego etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
14. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne, nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu.
IV. DRUGI ETAP KONKURSU
1.

Do drugiego etapu przechodzi 15 finalistów wyłonionych przez jury.

2.

Finaliści wezmą udział w bezpłatnych warsztatach literackich, mających na celu analizę tekstów
uczestników, wartościowanie własnych prób literackich, poznawanie różnych form twórczości
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki reportażu i wywiadu.

3.

Warsztaty odbędą się w okresie od 17 lutego do 27 czerwca 2014 roku. Szczegółowy harmonogram
i miejsce realizacji warsztatów ogłoszone zostaną do 15 stycznia 2014 roku na stronie internetowej
organizatora (www.jankarski.org.pl).

4.

W trakcie trwania warsztatów finaliści samodzielnie napiszą pracę konkursową – w formie reportażu
lub wywiadu – dotyczącą postaci Jana Karskiego. Inspiracją tekstu będzie „Ławeczka Jana Karskiego”
ulokowana przy ul. Sienkiewicza w Kielcach.

5.

Prace zostaną przekazane organizatorowi w formie papierowej lub elektronicznej do 27 czerwca 2014
roku, na zasadach jak w pierwszym etapie Konkursu.

6.

Wszystkie prace konkursowe przekazane w drugim etapie zostaną opublikowane w formie książki.

7.

Jury powołanie przez organizatora wskaże autora najlepszej pracy, który otrzyma nagrodę rzeczową.
Organizator przewiduje również wyróżnienia specjalne dla finalistów drugiego etapu. Wszyscy finaliści
otrzymają dyplomy i książkę zawierającą prace.

8.

Wyniki prac jury podsumowujące drugi etap Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali,
która odbędzie się we wrześniu 2014 roku w Kielcach.

9.

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne, nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu.
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V. TERMINY
1.

Przyjmowanie prac pierwszego etapu Konkursu – do 15 stycznia 2014 roku.

2.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu – 1 lutego 2014 roku.

3.

Rozpoczęcie drugiego etapu Konkursu – 17 lutego 2014 roku.

4.

Przyjmowanie prac drugiego etapu Konkursu – do 27 czerwca 2014 roku.

5.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu Konkursu – wrzesień 2014 roku.

6.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wyszczególnionych terminów.
VI. ZASADY UCZESTNICTWA

1.

Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę autora na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

2.

Do pracy konkursowej należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz, będący załącznikiem
do regulaminu konkursu. Prace bez dołączonego formularza zgłoszenia nie wezmą udziału w Konkursie.

3.

Złożone w Konkursie prace pozostaną w archiwum organizatora. Autorzy wyrażają zgodę
na nieograniczone w czasie użycie ich prac w celu publikacji w wersji papierowej i elektronicznej,
prezentacji na wystawach, wernisażach oraz na wewnętrznych imprezach organizatora. Autorzy biorący
udział w Konkursie wyrażają zgodę na wyłączne prawo organizatora do prezentacji wszystkich prac
zgłoszonych do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji: w postaci druku, na wernisażu,
w internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, informacjach prasowych o Konkursie.
Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.

4.

Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację swych
danych osobowych przez organizatorów Konkursu (łącznie lub osobno) zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 833.

5.

Autorzy biorący udział w Konkursie zobowiązują się do nienaruszenia dóbr osobistych, praw autorskich
oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy. Prace, w których wykorzystane zostaną inne
utwory, winny być opatrzone wykazem wykorzystanych źródeł.
VII. UWAGI KOŃCOWE

1.

Złożenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem jego warunków.

2.

Prace zgłoszone na Konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przez autora. Organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie transportu. Prace niezgodne
z regulaminem lub uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu w przypadku zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych.
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