Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO u.17-go Stycznia 56 a, 06-400 Ciechanów
tel.570 809 003, e-mail: studio@coekstudio.pl
e-mail konkursowy: konkurs@coekstudio.pl

Regulamin konkursu literacko- historycznego
„Polskie drogi do niepodległości”
1. Organizator konkursu
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.
2. Adresat konkursu
Konkurs ma charakter lokalny, skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Ciechanowie oraz powiecie
ciechanowskim.
3. Cele konkursu
Popularyzowanie zagadnień związanych z niepodległością i wolnością. Popularyzowanie
tematyki historycznej i społecznej, upowszechnianie tradycji narodowych. Zapoznanie z
problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległości. Przybliżenie postaci
zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku. Pogłębianie i umacnianie postaw
patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.
Celem głównym konkursu jest publikacja książki autorstwa młodych, utalentowanych
literacko mieszkańców powiatu ciechanowskiego w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie i termin
- posiadanie ważnej legitymacji szkolnej szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub średniej.
- wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz utworu konkursowego na adres
konkurs@coekstudio.pl, w terminie określonym poniżej;
- spełnienie wymagań literackich zawartych w pkt. 5 regulaminu;
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór literacki;
- termin nadsyłania prac 30 września 2018.

5. Wymagania literackie i historyczne
- douszczalne są następujące gatunki literackie z zakresu PROZY:
opowiadanie, pamiętnik, wspomnienie i list.
- utwór może być inspirowany postacią lub wydarzeniem historycznym dotyczącym okresu
wymienionego w tytule konkursu. Mile widziane będą prace związane z regionem.
- utwór nie może przekroczyć 2 stron formatu A4 – czcionka Times New Roman/12 – interlinia
1,15, akapit- 2,5; format: pdf.,doc.,docx., odt.;
- imię i nazwisko autora powinno być w tytule maila, pliku oraz pod treścią utworu.
- utwory przesłane po terminie, zbyt długie, niepodpisane, niespełniające wymogów
regulaminowych – będą dyskwalifikowane;
6. Literatura pomocnicza
- podręczniki historii
- Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko i Paweł Wakuła "Odzyskana niepodległość – 10
opowiadań z XX wieku".
7. Jurorzy i nagrody
- oceny nadesłanych utworów dokona 3-osobowe jury
powołane przez organizatora;
- prace będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych:
klasy 1 – 3 szkoły podstawowe
klasy 4 – 6 szkoły podstawowe
klasy 7, 8 szkoły podstawowe oraz 3 klasa gimnazjum
wszystkie klasy szkół średnich
- nagrodą w konkursie jest publikacja utworu w książce oraz nagrody rzeczowe.
- wyniki ogłoszone będą 30.10.2018r. - telefonicznie oraz na stronie i fanpage’u organizatora
- książka z nagrodzonymi utworami wręczona będzie zwycięzcom w trakcie
wernisażu 8 listopada 2018 w galerii COEK STUDIO
8. Uwagi końcowe
• sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator;
• wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu;
• wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego jest
jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie utworu na stronie internetowej
organizatora oraz publikacji utworu w końcowym wydawnictwie obejmującym
nagrodzonych uczestników i zgodą na publikację wizerunku, wykorzystanie w materiałach
promocyjnych.
• udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie utworu w celach
promocyjnych przez organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich);
• jedyną formą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza
zgłoszeniowego oraz utworu literackiego zgodnie z wszystkimi warunkami
regulaminu;
• FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MUSI BYĆ PODPISANY ODRĘCZNIE!

FORMULARZ TRZEBA WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ PO CZYM - WYSŁAĆ MAILEM SKAN FORMULARZA + UTWÓR lub
- WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ ORYGINAŁ FORMULARZA + UTWÓR.
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO
u.17-go Stycznia 60 c (hala MOSIR) lub – po termomodernizacji - 56 a, 06-400 Ciechanów
tel.570 809 003, e-mail: studio@coekstudio.pl
e-mail konkursowy: konkurs@coekstudio.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
"Niepodległość – kocham" – konkurs literacko-historyczny

1. IMIĘ I NAZWISKO.........................................................................................................................
2. DATA URODZENIA........................................................................................................................
3. MIEJSCOWOŚĆ..............................................................................................................................
4. E-MAIL.............................................................................................................................................
5. TELEFON KONTAKTOWY..........................................................................................................
6. TYTUŁ UTWORU...........................................................................................................................
7. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU
8. OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM AUTOREM ZAŁĄCZONYCH UTWORÓW

..............................................................................
( CZYTELNY – ODRĘCZNY PODPIS UCZESTNIKA)

