REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
pod patronatem:
Piotra Irli – burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
Józefa Matysiaka – starosty Powiatu Rawskiego

§ 1.
Redakcja bezpłatnej gazety „KochamRawe.pl – magazyn opinii” i portalu www.KochamRawe.pl
ogłasza otwarty konkurs literacki, skierowany dla dzieci i młodzieży szkół z Rawy Mazowieckiej i
terenu Powiatu Rawskiego.
§ 2.
Cele konkursu:
1. Pobudzanie u dzieci i młodzieży lokalnego patriotyzmu oraz pozytywnie rozumianej dumy z miejsca
swojego pochodzenia.
2. Rozwijanie u dzieciach i młodzieży kreatywności, wyobraźni oraz zainteresowania ich literaturą.
3. Propagowanie wiedzy dotyczącej regionu rawskiego.
§ 3.
Przedmiotem konkursu jest:
Opowiadanie dotyczące Rawy Mazowieckiej lub Powiatu Rawskiego – praca własna, w dowolnej
formie (opowiadanie osadzone w historii naszego miasta i powiatu, dotyczące współczesności,
science fiction lub inne), wcześniej nie prezentowana i nie zgłaszana do innych konkursów.
Podstawowym zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania o długości do 20 tys.
znaków (ze spacjami) w formie elektronicznej, którego fabuła bezpośrednio dotyczy Ziemi Rawskiej
lub jest osadzona w naszych realiach (historycznych, współczesnych lub w przyszłości).
Składane na konkurs prace powinny być napisane z zachowaniem poprawności stylistycznej i
językowej oraz z szacunkiem do ogólnie obowiązujących norm społecznych (nie zawierające
wulgaryzmów i treści naruszających dobra osobiste osób trzecich).
§ 4.
Konkurs skierowany jest do uczniów i młodzieży wszystkich typów szkół z Rawy Mazowieckiej
oraz z terenu Powiatu Rawskiego.
§ 5.

Każdy indywidualny uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwa opowiadania.
§ 6.
Prace swoich uczniów mogą zbiorczo składać szkoły z zachowaniem zapisów § 5.
§ 7.
Prace należy składać do 15 marca 2019 r. na adres email: biuro@kochamrawe.pl
§ 8.
1. Każda praca musi być zaopatrzona w następujące dane:
1)

Imię i nazwisko autor opowiadania.

2)

Nazwa szkoły i klasa autora.

3)
Dokładny adres autora lub przynajmniej adres email i numer telefonu do Autora, albo
prawnego opiekuna.
4)
W przypadku prac zgłaszanych zbiorczo przez szkołę, poza ww. informacjami dotyczącymi
indywidualnych autorów, również pełną nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć klauzulę zawierającą zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
podpisaną przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
§ 9.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w kwietniowym wydaniu bezpłatnej gazety
„KochamRawe.pl – magazyn opinii”.
§ 10.
Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

§ 11.
Zwycięskie prace zostaną nagrodzone nagrodami książkowymi, wybrane z nich będą także
sukcesywnie publikowane na łamach bezpłatnej gazety „KochamRawe.pl – magazyn opinii” i portalu
internetowego www.KochamRawe.pl (z podaniem imienia i nazwiska autora). Wybrane prace
zgłoszone na konkurs zostaną również wydane w formie książki (drukowanej i ebooka) najpóźniej w
dniu zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Autorzy opublikowanych w książce prac otrzymają je
nieodpłatnie.
§ 12.
Autorzy zgłoszonych do konkursu opowiadań przenoszą na organizatora niniejszego konkursu całość
praw autorskich i majątkowych do nich utworów na rzecz organizatora konkursu oraz wyrażają zgodę

do nieograniczonego korzystania i rozporządzania dziełami w kraju i za granicą. Przeniesienie
majątkowych praw autorskich obejmuje przede wszystkim stałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokratnianie w całości lub części utworu w dowolnej formie, nośniku oraz liczbie kopii oraz ich
publicznego rozpowszechniania.
§ 13.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Robert Stępowski, Redaktor Naczelny gazety i portalu
KochamRawe.pl tel. 503 021 483 lub rs@marketingmiejsca.com.pl.

