Regulamin Konkursu Literackiego „Album Dobrych Wspomnień”

ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej (CW)
w Krakowie.
CELE KONKURSU:
1. Zwiększenie aktywności seniorów 60+ poprzez przywołanie wspomnień związanych
ze spotkaniem i upamiętnienie wspomnień spotkań seniorów z Janem Pawłem II
2. Integracja seniorów i młodszego pokolenia wokół przesłań płynących z nauczania św.
Jana Pawła II
3. Doskonalenie umiejętności korzystania ze współczesnych komunikatorów
UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do seniorów 60+ z terenu Archidiecezji Krakowskiej.
FORMA PRAC KONKURSOWYCH
Na Konkurs można zgłosić przygotowaną samodzielnie pracę literacką napisaną lub nagraną
w języku polskim, stanowiącą zamkniętą, spójną całość. Seniorzy mogą skorzystać z pomocy
młodych wolontariuszy (wspierających ich pod wzgl. doradczo – technicznym).
Praca dotyczy opisu, relacji spotkania z Janem Pawłem II podczas pielgrzymki lub
uczestnictwa we mszy świętej. Może to być m.in.:






kartka z pamiętnika,
opowiadanie z elementami opisu / miejsca, postaci, zdarzenia, przeżyć
wewnętrznych, przedmiotu/, dialogiem,
list do wnuczka/i,
spisany wywiad z seniorem,
nagrany wywiad z seniorem,

Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 2 strony i nie przekraczać 3 stron formatu A4
(wersja elektroniczna, czcionka 14 - Times New Roman). Nagrany wywiad nie może
przekraczać 10 minut. Każda praca winna być opatrzona imieniem i nazwiskiem, adresem,
numerem telefonu. Mile widziany adres mailowy. Do pracy można dołączyć zdjęcia oraz
rysunki.
Praca będzie oceniana pod kątem wybranej formy: wartości merytorycznej, stylistycznej,
twórczego i poważnego potraktowania tematu, kreatywności, pomysłowości, oryginalności,
walorów językowych i poziomu interpunkcyjno - ortograficznego.
TERMINARZ KONKURSU
Prace należy przesłać do 30 września 2020 r. na adres wolontariat.krakow@caritas.pl

Zgłaszanie prac odbywa się drogą elektroniczną - załączenie pliku z pracą (plik tekstowy
Microsoft Word/Open Office) i przesłanie uzupełnionego oraz podpisanego skanu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, która dołączona jest do Regulaminu Konkursu.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23 października 2020 r. Wyniki Konkursu dostępne będą
na stronie Organizatora (www.krakowcaritas.pl). Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
16 listopada 2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Ossowskiego 5 w Krakowie.
Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Przewodniczącą będzie mgr
filologii polskiej z wieloletnim doświadczeniem. Komisja zobowiązana jest do zachowania
poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. Po zapoznaniu się z
nadesłanymi do Konkursu pracami Komisja wyłoni laureatów. Decyzje Komisji Konkursowej
są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni
drogą mailową lub telefonicznie. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i
nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników Konkursu.
WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH
Nadesłanie w terminie pracy zgodnej z warunkami konkursu jest równoznaczne z akceptacją
przez uczestnika Regulaminu Konkursu i jego postanowień oraz oświadczeniem, że praca jest
wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo
zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnieniem organizatorów
konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie. Udział w Konkursie jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację przez organizatorów, w celach
konkursowych, danych osobowych autorów zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Poprzez wysłanie pracy na Konkurs
autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe
dotyczące nadesłanych prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000
r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac
nadesłanych na Konkurs – w całości lub po dokonaniu skrótów w wydanej pozycji albumowej
w formie bloga lub stronie na fb, z jednoczesnym podaniem danych autora.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 604 954 455 (s. Lidia Lupa).

