
REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Uczestnikiem konkursu moŜe być kaŜda pełnoletnia osoba fizyczna. 
       2.    Uczestnik konkursu moŜe przesłać tylko jeden tekst w trzech egzemplarzach. 
       3.    Nadesłany na konkurs utwór musi stanowić od początku do końca 

       oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, a więc  
       nie moŜe być plagiatem,  kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych 
       utworów, nie moŜe być wcześniej publikowany w którymkolwiek 
       z mediów.  
4.    Nadesłany na konkurs tekst winien być podpisany godłem.  
       W osobnej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, podać naleŜy: 
       imię i nazwisko autora, adres pocztowy, telefony lub e-mail. 
5.    Prace nie podpisane godłem i nie dostarczone w wyznaczonym czasie 
       nie będą oceniane przez jury. Uroczystość wręczenia nagród                         
      i wyróŜnień nastąpi podczas  trwania tegorocznych 20. Dni Łazarza. 
6.   Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa 
      powoduje utratę prawa do nagrody. 

 
ZASADY KONKURSU 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie, naleŜy przesłać do 22 maja 2009 roku tekst utworu w 
trzech egzemplarzach w formie maszynopisu  lub sporządzony przy pomocy komputera 
pod adres: Klub Osiedlowy „Krąg”, ul. Romana Dmowskiego 37, 60-222 Poznań. 

 

2. Objętość utworu nie moŜe przekraczać pięciu stron znormalizowanego maszynopisu 
(1800 znaków na stronie). 

 

3. Jury nie zwraca nadesłanych tekstów. 
 

4. W konkursie moŜe wziąć utwór napisany wyłącznie w języku polskim. 
 

5. Dopuszczone do konkursu prace oceni jury i przyzna I, II i III nagrodę oraz trzy 
wyróŜnienia. 

 

6. Autorzy nagrodzonych i wyróŜnionych w konkursie prac zostaną powiadomieni przez 
organizatorów. 

 

7. Nie odebrane w wyznaczonym terminie nagrody nie będą wysłane pocztą. 
 

8. Nagrodzone  w konkursie utwory opublikowane zostaną na stronie internetowej Klubu 
Osiedlowego „Krąg”. 

 

9. Jury ma prawo do swobodnego rozdziału nagród, a takŜe do nie przyznania zarówno 
którejś z nich lub Ŝadnej. 

 

10. Jury nie będzie recenzowało tych prac, które nie zostały nagrodzone bądź wyróŜnione w 
konkursie. 

 

11.Rostrzygnięcie konkursu przez jury jest ostateczne i nie podlega odwołaniu. 
 

12. Przesłanie na konkurs tekstu utworu jest jednoznaczne ze zgodą na regulamin i zasady 
konkursu oraz wykorzystanie swoich danych osobowych. 

 

13. W sytuacji wyjątkowej organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany 
niniejszych zasad i regulaminu. 

 

14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie i zasadach zastosowanie 
znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


