Towarzystwo Miłośników Tuchowa
Dom Kultury w Tuchowie
ogłaszają
VII KONKURS LITERACKI
o statuetkę SOWY TUCHÓWKI 2017
pt. Bajka miodem pokrzepiona
Konkurs honorowym patronatem objął Burmistrz Tuchowa.
REGULAMIN KONKURSU
Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Miłośników Tuchowa oraz Dom Kultury
w Tuchowie.
I. Cele konkursu.
1. Wprowadzenie do dorobku literatury polskiej bajek współczesnych, nawiązujących
do klasycznej postaci tego gatunku literackiego.
2. Stworzenie możliwości docenienia i popularyzowania wartościowej twórczości
literackiej.
3. Pozyskanie tekstów mogących posłużyć do promocji miasta, poprzez zwrócenie
uwagi na znaczenie pszczelarstwa.
II. Zasady udziału w konkursie.
1. Konkurs literacki pt. Bajka miodem pokrzepiona przeznaczony jest dla autorów
dorosłych. Posiada zasięg ogólnopolski oraz międzynarodowy.
2. Adresatami bajek są dzieci.
3. Nadesłane utwory winny zawierać cechy przypisane bajce, zgodnie z definicją tego
gatunku literackiego, narracyjne oraz epigramatyczne.
4. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:
a) bajka - związana z szeroko rozumianym pszczelarstwem i życiem pszczół,
b) bajka - związana z życiem pszczół i pszczelarstwem w Tuchowie.
5. Nadesłane na konkurs bajki winny być niepublikowane i nienagradzane w innych
konkursach. Maksymalna objętość: 4 strony formatu A4, przy rozmiarze czcionki 14.
6. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody autora na:
a) wykorzystanie jego danych osobowych do celów niniejszego konkursu,
b) zamieszczenia jego utworu w publikacji pokonkursowej oraz w celach
promocyjnych miasta Tuchowa.
7. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 27 lutego 2017 r. pod dwoma
postaciami:
a) plik w postaci elektronicznej (w formacie: *.docx, *.doc, *.rtf lub *.odt) na
adres: konkurs.literacki@epoczta.pl gdzie w tekście zawierającym bajkę będzie
na wstępie podane: imię i nazwisko autora, adres pocztowy, numer telefonu, adres
e-mail oraz krótka notka biograficzna autora (max. 5 – 10 zdań)

oraz:
b) w postaci papierowego wydruku, w 4 egz., na adres: Dom Kultury,
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, z adresem nadawcy wewnątrz oraz dopiskiem na
kopercie: KONKURS LITERACKI 2017.
8. Dołączenie do utworu oświadczenia o przeniesieniu (przekazaniu) praw
autorskich do dysponowania bajką, który stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
III. Ocena prac.
1. Prace konkursowe oceni jury, powołane przez organizatorów, kierując się
założeniami regulaminu, posiadaną wiedzą i własnymi suwerennymi ocenami.
Składu osobowego jury organizatorzy nie ujawniają.
2. Nagrodzone zostaną bajki napisane zgodnie z tematyką konkursu,
merytorycznie poprawne, samodzielne, oryginalne, ciekawe, o wysokim poziomie
literackim i estetyczne.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 maja 2017 r. w Domu Kultury w Tuchowie
oraz w internecie.
4. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo zastosowania skrótów i adiustacji tekstów
zakwalifikowanych do umieszczenia w publikacji pokonkursowej.
IV. Nagrody i wyróżnienia.
1. NAGRODZONE zostaną po trzy bajki w każdej kategorii.
Laureaci obydwu kategorii otrzymają następujące nagrody:
- I miejsce: statuetka Sowy Tuchówki, dyplom oraz nagroda pieniężna
w wysokości 750 złotych.
- II miejsce: dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 600 złotych,
- III miejsce dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych.
Nagrodzeni otrzymają po pięć sztuk pokonkursowej antologii bajek.
Przewidywane są także nagrody specjalne.
Laureaci konkursu zostaną imiennie zaproszeni na „Weekend literacki” do Tuchowa
w dniach 13-14-15 października 2017 r. zakończony uroczystym spotkaniem,
prezentacją nagrodzonych utworów i wręczeniem nagród. Organizatorzy zapewniają
zaproszonym autorom zakwaterowanie, wyżywienie i liczne atrakcje.
2. Bajki uznane przez jury na WYRÓŻNIENIE będą umieszczone w antologii
pokonkursowej. Autorzy tak wyróżnieni otrzymają imienne zaproszenie na uroczyste
spotkanie oraz wręczenie dyplomów w dniu 15 X 2017 r. Dodatkowo otrzymają po
trzy egzemplarze antologii.
V. Kontakt.
Wszelkie informacje związane z konkursem będą dostępne na stronach internetowych
Domu
Kultury
w
Tuchowie
http://www.tuchow.pl/
tel.
146525436
oraz Towarzystwa Miłośników Tuchowa http://www.tmt.tuchow.pl/,
adres e-mail: konkurs.literacki@epoczta.pl

