
KONKURS NA INTERPRETACJĘ WIERSZA
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
REGULAMIN

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych.
2.  Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu. 
3.  Konkurs polega na napisaniu opowiadania inspirowanego interpretacją wiersza                        K. K. Baczyńskiego pt. „ Modlitwa do Bogarodzicy”. Bohaterem opowiadania musi być K. K. Baczyński;  fabuła nie może zawierać treści  sprzecznych z  biografią poety.
4.   Długość prac nie może przekraczać trzech stron formatu A4 (czcionka 12).
5. Jury konkursu będzie oceniać trafność interpretacji, pomysłowość formy i kompozycji, poziom językowy i stylistyczny, estetykę pracy.
6.  Prace powinny być dostarczane w wersji papierowej (przesłane na adres szkoły) oraz w wersji elektronicznej (przesłane na adres; www.4lo.ilkus.pl lub nagrane na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.    Termin nadsyłania prac upływa  31 marca  2021  roku.
8.    Wyniki zostaną ogłoszone na szkolnej stronie www.4lo.ilkus.pl.
9.    Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
10.   Wręczenie nagród nastąpi w czasie Dnia Otwartego w IV LO.
11.  Prace powinny zawierać imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację tekstów w związku z działaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i promocyjnymi prowadzonymi przez IV LO w Olkuszu.
13.   Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z:
- powierzeniem prac Organizatorowi (wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie własnością Organizatora, Organizator nie odsyła zgłoszonych prac);
- bezpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku, dokumentacji fotograficznej oraz publikacji Internetowych, we wszystkich działaniach związanych z Konkursem INTERPRETACJA WIERSZA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO – zgoda udzielana jest nieodpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych;
- wyrażeniem zgody na prezentację i publikację wizerunku autora oraz jego pracy (pracy w całości lub we fragmentach) w celu dokumentacji oraz promocji idei konkursu;
- wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1). Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu, ewentualnych badań ankietowych Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

CELE KONKURSU
1. Propagowanie wśród uczniów twórczości K.K. Baczyńskiego.
2. Zachęcanie do kontaktowania się ze słowem poetyckim.
3. Kształtowanie postaw odważnego formułowania ocen i sądów.
4. Zachęcenie do poszukiwania oryginalnych form wypowiedzi w ramach interpretacji.



