Z inicjatywy Portalu egminy.eu, ogłaszamy konkurs, jako wydarzenie uzupełniające, jedno z
kolejnych przedsięwzięć artystycznych towarzyszących I Światowemu Unisono Poetyckiemu.
PRACE PROSZĘ NADSYŁAĆ TYLKO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, rozstrzygnięcie Konkursu 10
marca 2014 roku na www.egminy.eu – ,,twórczej veny drodzy Poeci’’.

Regulamin konkursu
I Edycja Konkursu Jednego Wiersza dla młodych wiekiem i duchem
pt. ,,Dzisiaj jest scenariuszem Jutra’’

Cel Konkursu:
Celem konkursu jest Promocja potencjału twórczego poetów z całego świata oraz integracja
środowisk twórczych.
I Edycja konkursy została podzielona na dwie kategorie wiekowe:


młodzi wiekiem (do 21 roku życia),



młodzi duchem (powyżej 21 roku życia).

Konkurs posiada charakter otwarty (mogą brać w nim udział zarówno amatorzy, jak i twórcy
zrzeszeni w stowarzyszeniach literackich).
1.

Pracę na Konkurs do 1 marca 2014 roku należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres:
konkurs@egminy.eu lub biuro@egminy.eu z nazwą w tytule:
Konkurs Jednego Wiersza pt. ,,Dzisiaj jest scenariuszem Jutra’’

2.

Prawidłowo nadesłana praca składa się z jednego autorskiego wiersza, nawiązującego
do tematyki Konkursu.

3.

Wiersz nie może być plagiatem dzieł innych autorów; nie został nagrodzony w innych
konkursach.

4.

Praca konkursowa powinna być opatrzona
a. imię i nazwisko i pseudonim literacki
b. wiek,
c. nazwa miejscowości, kraj
d. e-mail, telefon kontaktowy
e. dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich,
f.

5.

zgodę na publikację utworu literackiego na portalu www.egminy.eu

Każdy uczestnik może przysłać tylko jeden wiersz.

6.

7.

Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace autorów przesyłających:
a.

większą liczbę utworów niż 1,

b.

utwory bez zgody na publikację na portalu www.egminy.eu

c.

utwory podejrzane o plagiat,

d.

utwory przekraczające łącznie objętość jednej strony formatu A4.

W Konkursie przyznane zostaną nagrody w obu kategoriach wiekowych:
a.

miejsca: I, II i III – dyplomy i nagrody rzeczowe

b.

wyróżnienia w postaci dyplomów (do pobrania na stronie www.egminy.eu po
zakończeniu Konkursu)

c.

nagroda Specjalna w postaci nagrody rzeczowej – za największą ilość „łapek”
w typowaniu internautów na stronie WWW.egminy.eu

8.

Skład Jury zostanie podany do wiadomości na stronach www.egminy.eu Bardzo
Prywatny Portal Ludzi Ciekawych – po zakończeniu konkursu.

9.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 marca 2014r. i zostanie opublikowane na
www.egminy.eu oraz na portalu Współorganizatora konkursu. Dodatkowo każdy z
laureatów zostanie poinformowany drogą mailową o wygranej.

10.

Nagrody Organizator prześle pocztą na adres podany mailem przez Laureatów
Konkursu.

11.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych utworów
poetyckich opatrzonych imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem artystycznym Autora
na portalu egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych.

12.

Organizator przewiduje w przyszłości wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i
wyróżnionych prac, jako pokłosie Konkursów Poetyckich.

13.

Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.

14.

Osoby niepełnoletnie muszą przesłać podpisane Oświadczenie rodziców/opiekunów
prawnych wyrażające zgodę na udział w Konkursie i publikację imienia, nazwiska, wieku
i miejscowości/ kraju nieletniego uczestnika (wzór oświadczenia w załączniku).

Współorganizator oraz publikacja na stronie: https://www.facebook.com/msvirtualiaart?ref=hl
Kontakt elektroniczny: biuro@egminy.eu virtualia.art@gmail.com

