ZASADY UDZIAŁU – REGULAMIN
1. Organizatorem Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty” jest Łubniański Ośrodek
Kultury.
2. Uwaga! Do oceny dopuszczone zostaną jedynie prace niepublikowane (np. w prasie,
prezentowane na innych konkursach).
3. Pracę należy przygotować i przesłać na adres organizatora w pięciu egzemplarzach
(oryginał +4 kopie), zawartość tekstu około 8 stron formatu A-4 (w przypadku obszernej
dokumentacji zdjęciowej objętość pracy może być większa).
Do pracy prosimy dołączyć także wersję elektroniczną.
4. Praca może być napisana również pismem odręcznym – dotyczy to osób starszych, dzieci
najmłodszych, dla których zapis komputerowy mógłby stanowić ewentualną przeszkodę.
5. Autora pracy prosimy o załączenie oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na ewentualną
publikację swojej pracy, które jest do pobrania na naszej stronie www.lodzk.opole.pl, w zakładce
Ze Śląskiem na ty
Kategorie :
I – uczniowie klas 1-4
II – uczniowie klas 5-6
III – uczniowie klas VII i gimnazjów
IV – pozostali: uczniowie szkół zawodowych, średnich, studenci osoby dorosłe.
Jury
Profesor dr hab. Teresa Smolińska – pracownik naukowy Katedry Folklorystyki i
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
Profesor dr hab. Bogusław Wyderka – językoznawca, specjalista gwar śląskich, pracownik
naukowy Uniwersytetu Opolskiego
Jan Goczoł - poeta, literat
Piotr Badura – nauczyciel, redaktor naczelny internetowej gazety „Beczka”
Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrodzić około 40-50 uczestników. Przewidywana wartość
wynosić 6.000 - 10.000 zł
Termin nadsyłania prac: 31 października 2017 na adres:
Uroczyste podsumowanie
Finał konkursu odbędzie się
25 listopada 2017 SOBOTA, w sali Łubniańskiego Ośrodka Kultury/sala koncertowa
ul. Opolska 53, godz. 16.00
Uwaga! Na uroczyste podsumowanie zaproszeni zostaną laureaci, ich opiekunowie i dyrektorzy
szkół. W miarę możliwości także rodzice oraz rodziny laureatów. Informacje o zwycięzcach zostaną
zamieszczone w połowie listopada na stronie www.lodzk.opole.pl. Laureaci zostaną powiadomieni
także listownie.
Informacje tel. 77/ 421 50 96.
Regulamin oraz wszelkie materiały na temat Konkursu do pobrania ze strony
www.lodzk.opole.pl w zakładce Ze Śląskiem na ty

