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12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów bez gratyfikacji pieniężnych 
     na stronie Domu Kultury. 
13.  W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
14.  Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie 
      przez DK w Kętach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi 
      zmianami Dz. U. 133/97 oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych organizatora.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Domu Kultury w Kętach: 
pok. nr 2, tel. 33 844 86 74 – instruktor: Marta Szymla  lub na stronie internetowej: www.domkultury.kety.pl

32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a, tel. 33 844 8670/79
e-mail:   poczta@domkultury.kety.pl,

DomKulturywKetach domkulturywketachwww.domkultury.kety.pl

Organizator: Dom Kultury w Kętach

Cele konkursu:      
Popularyzacja i promocja amatorskiej twórczości literackiej, stworzenie możliwości poetom-amatorom
do zaprezentowania swojej twórczości na forum publicznym oraz poddanie jej ocenie profesjonalnemu jury.  
Wyłonienie i nagrodzenie talentów literackich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Założenia regulaminowe
1. W konkursie mogą brać udział dzieci, a także młodzież i dorośli niebędący członkami związków twórczych.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
   I kat:   
   II kat:    młodzież 15-20 lat
   III kat:  

3.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Domu Kultury w Kętach (pocztą lub osobiście) 
     zestawu 3 wierszy w 4 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz zapisany na nośniku pamięci do dnia 09.04.2018 r.
    /CD lub USB/.
4. Wiersze należy opatrzyć godłem pisemnym (nie rysunkowym) oraz dopiskiem z kategorią wiekową. 
    Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem i kategorią wiekową z danymi 
    zgłaszającego: imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, krótką informacją o autorze.
				   

 	  5. Dane do wysyłania prac (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego):

Dom Kultury w Kętach
32-650 Kęty

ul. Żwirki i Wigury 2a
Prace można dostarczać osobiście do pok. nr 2 w DK.

6.  Konkurs jest organizowany w kategorii: poezja o tematyce dowolnej.
7.  Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane.
8.  Konkurs będzie rozstrzygany tylko w przypadku wpłynięcia do organizatora co najmniej 7 prac w danej kategorii. 
    O nie rozstrzyganiu konkursu w danej kategorii organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.
9.  Wiersze oceniać będzie profesjonalna komisja powołana przez organizatora, która przyzna nagrody w trzech, 
    wyżej wymienionych kategoriach. 

10.  Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z komisją, wręczenie nagród odbędzie się 24.05.2018 r.
11.  Nadesłane prace nie będą zwracane. 

  dzieci do 15 lat 

dorośli powyżej 20 roku życia
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