Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia.
Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.
K.I.Gałczyński
„Pieśni”

Regulamin

I. Cele Konkursu:
Celem Konkursu jest ocalenie od zapomnienia pewnych faktów związanych
z najnowszą historią naszego miasta, obejmującą lata 1945 – 2015.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs jest skierowany do słuchaczy UTW, którzy z racji swojego wieku
mają z pewnością wiele wspomnień dotyczących dziejów miasta i łączących
się z tym przeżyć własnych.
2. Przesłane teksty mogą mieć różną formę: wiersz, szkic, esej, opowiadanie (do
5 stron), zdjęcie z opisem literackim.
3. Prace przesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi
w języku

polskim,

wcześniej

niepublikowanymi

i

nienagrodzonymi

w konkursach literackich.
4. Do Konkursu można zgłosić tylko jeden utwór.
5. Pracę konkursową należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach maszynopisu.
6. Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy podpisywać go
nazwiskiem autora.
Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem,
zawierającą dane personalne autora, adres oraz dane dotyczące nadesłanego
utworu oraz oznaczenie gatunku literackiego (np. opowiadanie, esej, wiersz
itp.)
7. Jeden autor może nadesłać tylko 1 utwór.
8. Teksty należy wydrukować jednostronnie.
III. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do dnia 15 września 2015 r. w sekretariacie UTW lub
przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Rozwoju UTW im. Jerzego Kozarzewskiego
ul. Armii Krajowej 21
48-300 Nysa
Z dopiskiem „Konkurs literacki – Kartka z pamiętnika”
IV. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. W skład Jury
wejdą: poloniści, poeta i przedstawiciele Organizatora.
V. Kryteria oceniania:
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa,
- poziom literacki pracy,
- oryginalność,
- ogólna estetyka pracy.
VI. Nagrody:
Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody
w postaci książek i dyplomów.
Autorom utworów nagrodzonych i wyróżnionych gwarantujemy publikację
w specjalnym wydawnictwie UTW oraz na stronie internetowej UTW.
VII. Wyłanianie laureata Konkursu:
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
2. W każdym gatunku literackim przyznane zostaną trzy nagrody oraz
wyróżnienia.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Ogłoszenie

wyników

Konkursu

nastąpi

w

dniu

inauguracji

roku

akademickiego 2015/2016.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na poprawki redaktorskie
w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie
internetowej, a także na publikację nagrodzonego utworu w specjalnym
wydawnictwie UTW.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac
w publikacjach promujących działalność UTW w Nysie.
3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym
Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

