Konkurs Literacki
„Listy z domu”
Doznawanie lęku i niepewności miesza się z tęsknotą za normalnością. Wszyscy doświadczamy pewnego rodzaju straty i mierzymy
się z nową rzeczywistością. Zmienia się nasza codzienność, wymuszone odosobnienie niesie nieznane dotąd uczucia, pojawia się
refleksja nad tym, co się wydarza. Oddaliliśmy się od siebie fizycznie,
zamknęliśmy w domach-schronach. Przejście z „trybu przetrwania”
do „trybu rozwoju” pełnego nadziei i szukania rozwiązań dla nowych
sytuacji zdaje się nieść empatia – bycie przy drugiej osobie i jej uczuciach z pełną uwagą, ale również bycie blisko samego siebie. Organizując konkurs „Listy z domu” zachęcamy Was do napisania listu do
osoby bliskiej, dalekiej, znanej lub obcej, do przyjaciela lub wroga,
a może do samego siebie… o tym, co ważne, trudne, piękne, budujące, wywołujące sprzeciw i gniew, niosące nadzieję…, o tym, co w Was....Na prace konkursowe czekamy do 30 czerwca 2020 r.

REGULAMIN

Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Listy z domu”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wojewódzkim
Konkursie Literackim „Listy z domu”, zwanym w dalszej części
Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kultury w Bydgoszczy, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs obejmuje swym zasięgiem województwo
Kujawsko-Pomorskie i jest skierowany do jego mieszkańców.

II CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest udokumentowanie życia, zmian, które w nim
zachodzą oraz emocji, które się pojawiają w związku z panującą
w Polsce i na świecie pandemią koronawirusa.

III TEMAT KONKURSU
Tematem Konkursu jest list pisany z domu do dowolnie wybranej
przez Uczestnika Konkursu osoby.

IV KATEGORIE KONKURSOWE
W konkursie wyróżnione są dwie kategorie wiekowe:
1) 16-26 lat;
2) powyżej 26 lat.

V WAŻNE TERMINY
1. Konkurs trwa od 27 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku.
2. Prace konkursowe należy przesłać do 30 czerwca 2020 roku
na adres emilia.malczyk@kpck.pl.
3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz
tytułu zwycięskich i wyróżnionych prac w każdej z kategorii) nastąpi
31 lipca 2020 r. na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu
ogłoszenia wyników Konkursu.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia
będących mieszkańcami województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Pracę konkursową o długości 1-3 strony znormalizowanego
maszynopisu – należy sporządzić w wersji elektronicznej
w formacie A4 czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 punktów,
interlinia 1,5, marginesy 2,5.
3. Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie .pdf.
4. W mailu zgłoszeniowym należy załączyć plik z pracą konkursową
jako załącznikiem.
5. W treści maila należy podać swoje imię i nazwisko, wiek, adres
zamieszkania (tylko miejscowość!), adres email i numer telefonu
do kontaktu.
6. Mail ze zgłoszeniem należy zatytułować: „Listy z domu”.
7. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę konkursową.
8. Praca konkursowa musi być pracą własną.
9. Praca konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.
10. Akceptacja Regulaminu konkursu oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych są warunkiem udziału

w konkursie. Podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu, należy przesłać wraz z pracą
konkursową jako skan lub zdjęcie.

VII NAGRODY
1. Powołane przez Organizatora jury wybierze trzy najlepsze prace
konkursowe w każdej kategorii wiekowej. Prace te zostaną nagrodzone. Jury może przyznać również wyróżnienia.
2. Nagrodą i wyróżnieniem będzie czytanie prac konkursowych przez
bydgoskich aktorów na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw,
na kanale YouTube Organizatora oraz udostępnienie w Internecie
w formie podcastów. Te same teksty opublikowane zostaną na stronie
internetowej Organizatora.
3. Wybór prac konkursowych dokonany przez jury jest ostateczny
i wiążący i nie podlega procedurze odwoławczej.

VIII PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej
pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach
eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym
wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe
lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie
i rozporządzanie tymi kopiami;
2) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby
każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;
3) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
4) prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych
i promocyjnych;
5) Prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich,
na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

2. Udzielenie licencji następuje na podstawie oświadczenia,
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
podczas trwania Konkursu.
2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym
Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.

