REGULAMIN
I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność"

Rozdział I
Cele konkursu
§ 1.
1. Celem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dzień z życia księdza Jerzego
Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”, jest:
• poznawanie i popularyzowanie życiorysu i postaw Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność ;
• uczczenie kolejnych rocznic męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki;
• rozwijanie wśród dzieci młodzieży wrażliwości artystycznej.

Rozdział II
Organizator
§ 2.
1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja „Nasza Solidarność”
2. Al. Tysiąclecia P.P. 13/lok. 15, solidarnosc@pulawy.com
3. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:
- Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ Solidarność „Ziemia Puławska”
- Przewodniczącego OM NSZZ Solidarność przy GA ZAP S.A.
4. Patronat medialny objęły:
- TVP 3 Lublin,
- LPU 24.pl, LPU radio, LPU telewizja, iPulawy.pl,
- Wspólnota Puławska,

Rozdział III
Zasady uczestnictwa
§ 3.
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV - VIII oraz
wychowanków placówek kulturalno - oświatowych.
2. Każda ze szkół lub placówek może przesłać prace dowolnej liczby uczestników.
3. Każdy z uczestników konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
4. Praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie.

§ 4.
1. Uczestnicy konkursu przygotowują opis: jednego dnia z życia księdza Jerzego
Popiełuszki widzianego oczami uczestnika (prawdziwego lub fikcyjnego) wydarzeń
tego dnia.
2. Praca konkursowa może mieć objętość od 2500 do 10 000 znaków ze spacjami.

3. Prace powinny być napisane w programie Word. Przesłane w formie edytowalnej,
oraz skanu z podpisami autora, opiekują i pieczątką placówki.
§ 5.
1. Prace konkursowe należy przesłać do 07.10.2022 roku na adres:
solidarnosc@pulawy.com, w tytule maila prosimy napisać: Konkurs KJP-2022_
nazwa placówki.
Wersję papierową wraz z załącznikami proszę przesłać (również do 07.10.2022) na
adres: Fundacja Nasza Solidarność, Al. Tysiąclecia P.P. 13/lok. 15, 24-100 Puławy
2. Prace konkursowe należy przesłać wraz z właściwymi, czytelnie wypełnionymi
załącznikami 1,2.
3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów oraz zwrotu
kosztów wynikających z przygotowań pracy konkursowej.
4. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone jedynie prace spełniające wymogi
przedstawione w regulaminie.
5. W przypadku pytań można się kontaktować z koordynatorem konkursu pod adresem
mailowym: Michal.Swiderski@grupaazoty.com

Rozdział IV
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród
§ 6.
1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Fundacji.
2. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy:
- zgodność pracy z tematyką konkursu
- walory artystyczne,
- kreatywność,
- oryginalność.
§ 7.
1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody w postaci bonów podarunkowych w sieci
EMPIK (lub innej wybranej przez Laureata), oraz dyplomy dla laureatów konkursu
(miejsca I - III) w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV - VI
- uczniowie klas VII – VIII.
Pierwsza Nagroda – 500 PLN
Druga Nagroda – 300 PLN
Trzecia Nagroda – 200 PLN
Wyróżnienie – Nagroda Specjalna – 250 PLN
Przyznanie Nagrody Specjalnej nie jest obligatoryjne.
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§8.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.10.2022 roku.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://solidarnoscazoty.pulawy.pl oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych
organizatora i Patronów.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pomocą poczty
elektronicznej.
Nagrody oraz dyplomy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu zostaną
przesłane pocztą na adresy szkół.

Rozdział V
Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych
§ 9.
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanej pracy
konkursowej.
2. Uczestnik konkursu (rodzice/opiekunowie prawni) potwierdza znajomość
i akceptację regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora oraz wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie
internetowej i oficjalnym profilu w mediach społecznościowych organizatora, a także
na publikację pracy w formie wystawy. Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 regulaminu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych i oficjalnych
profilach w mediach społecznościowych organizatora. Po upływie tego okresu dane
osobowe zostaną usunięte.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych
i promocyjnych konkursu.
2. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność
organizatora.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację prac w formie książki przez organizatora.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub
zaskarżeniu.
5. Po wydaniu każdemu z autorów po 10 egzemplarzy autorskich.

