REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„PRZYGODY KOTA POWIATKA”

Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie serdecznie zaprasza dzieci
i młodzież ze szkół i placówek oświatowych, a także osoby dorosłe z terenu Powiatu
Ciechanowskiego do udziału w konkursie literackim „Przygody kota Powiatka”.
ORGANIZATOR KONKURSU
Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest napisanie i przesłanie krótkiej formy literackiej, której motywem
przewodnim będą przygody lub losy kota o imieniu Powiatek.
CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie kotów w życiu człowieka, problem
bezdomności tych zwierząt, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los. Konkurs jest
elementem szerzej zakrojonych działań, mających na celu promocję powiatowego ośrodka
felinoterapii, które zostanie otwarte w 2021 roku w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32. Konkurs
ma także na celu pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień literackich u mieszkańców
powiatu.
UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego. Konkurs skierowany
jest do uczestników indywidualnych. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną
pracę.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu Ciechanowskiego.
2. Udział w konkursie polega na napisaniu krótkiej formy literackiej (opowiadanie, esej,
wiersz itp.), której motywem przewodnim będą przygody lub losy kota o imieniu Powiatek.
3. Limit to 10 tysięcy znaków wraz ze spacjami. Tekst należy wysłać drogą elektroniczną
w formacie doc. lub docx oraz pdf.
4. W konkursie nie mogą brać udziału prace już wcześniej prezentowane lub zgłoszone do
innych konkursów.
5. Na konkurs można zgłaszać tylko prace napisane samodzielnie i indywidualnie. Nie będą
oceniane prace zbiorowe.
6. Z pracą konkursową należy złożyć formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu),
który zawiera następujące dane: imię, nazwisko i wiek wykonawcy pracy konkursowej,
nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej.
7. Przesłanie pracy konkursowej drogą elektroniczną w formacie doc. lub docx oraz pdf na
adres anna.bartold@ciechanow.powiat.pl w terminie do 3 lutego 2021 r. (tj. do środy)
do godz. 12.00.
OCENA PRAC
1. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie i zarejestrowane przez Komisję Konkursową,
powołaną przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną podane w dniu 8 lutego
2020 r. na stronie internetowej www.ciechanow.powiat.pl oraz na Facebooku Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie
3. Przy ocenie prac Komisja zastosuje następujące kryteria:
a. zgodność z tematem konkursu
b. oryginalność prezentowanych treści
c. walory literackie.

4. Komisja Konkursowa oceni prace w trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych
(klasa IV-VIII), uczniowie szkół ponadpodstawowych do lat 18, kategoria 18+.
5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane
do wiadomości na stronie internetowej www.powiat.ciechanow.pl i na Facebooku Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie.
NAGRODY
1. Uczestnicy konkursu (w każdej kategorii wiekowej), którym Komisja Konkursowa przyzna
I, II i III miejsce, otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
na rzecz Organizatora oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych
przez Organizatora oraz w Internecie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie
internetowej Organizatora i na Facebooku Organizatora w ramach promocji konkursu,
a także promowania powiatowego ośrodka felinoterapii w Ciechanowie.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga
Organizator.
5. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
6. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione w regulaminie,
można uzyskać pod numerem telefonu 729 055 947.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

