REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
"Malborska Madonna"
I. Organizator:
Fundacja "Mater Dei"
Muzeum Zamkowe w Malborku
II. Cele konkursu:
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej
twórczości.
- Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową
- Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi "małej ojczyzny", tożsamości, poczucia
przynależności i przywiązania do regionu,
- Zwrócenie uwagi na bardzo ważny moment historyczny, jakim będzie zakończenie długiego
procesu odbudowy malborskiego zamku i odsłonięcie posągu Madonny.
- Zaznaczenie wpływu kultu maryjnego, obecnego w Malborku od wielu wieków.
III. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak
również osób dorosłych z terenu powiatu malborskiego.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: Katerogia I – uczniowie szkół
gimnazjalnych, Kategoria II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
Kategoria III – osoby dorosłe.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim,
wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej (np: utwór poetycki,
opowiadanie, legenda, esej,) utwór pod tytułem: MALBORSKA MADONNA.
5. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: imię i
nazwisko autora, kategoria konkursowa, wiek autora, nazwa szkoły macierzystej, adres mailowy,
telefon kontaktowy.
6. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, zawierający do trzech stron znormalizowanych.
Strona znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami. Aby uzyskać około 1800 znaków na
stronie, można użyć czcionki w wielkości 13 pkt i podwójnej interlinii.
IV. Termin i miejsce nadesłania prac:
Prace należy składać w formie wydruku papierowego w kopercie z dopiskiem „Konkurs
literacki MALBORSKA MADONNA” w terminie od 1.03.2016 r. do 30.03.2016 r. roku w
sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku oraz drogą mailową na adres Fundacji Mater
Dei.
http://www.materdei.org.pl

V. Jury: Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

I. Kryteria oceniania: - twórczy charakter utworu, - poprawność stylistyczna i językowa, poziom literacki pracy, - samodzielność i oryginalność.
II.Etapy konkursu: W etapie pierwszym przeprowadzanym w szkołach powiatu malborskiego,
poszczególne szkoły (gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne) zgłaszają do konkursu nie
więcej niż 10 utworów w poszczególnych kategoriach. Osoby dorosłe składają swoje
prace bezpośrednio do organizatora.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ________04.2016 r.
2. Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą we wszystkich trzech kategoriach.
Zwycięzcy
konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
3. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych
organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac (publikacje na
stronach internetowych, na entenie TV i radia, w forme wydruków), które po nadesłaniu na
konkurs, przechodzą na własność organizatora.
6. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów
swoich danych osobowych do celów promocyjnych oraz dla potrzeb organizacji konkursu.
7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
8. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora, laureaci będą
zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.
9. Wręczenie nagród nastąpi dnia ________________w ramach uroczystości odsłonięcia posągu
Madonny.

