Regulamin Konkursu Poezji „Zainspirowani dobrem 2018”
Pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
W roku Ireny Sendlerowej 2018

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Impuls Rozwoju
z siedzibą w Tarnowie.
2. Konkurs patronatem honorowym objął Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak.
3. Regulamin nie przewiduje minimalnej i maksymalnej ilości uczestników.
Musi on mieć ukończone 14 lat.
4. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
a) młodzież,
b) studenci i dorośli,
c) seniorzy (60+).
5. Organizatorzy Konkursu powołują Jury Konkursowe, w którego skład wejdą
osoby związane ze światem kultury i sztuki.
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IDEA I CEL KONKURSU
„Zainspirowani Dobrem” to poetycki ogólnopolski konkurs dla każdego, komu
bliska jest refleksja nad sensem dobroci, empatii, wrażliwości i problemów
społecznych. Chcielibyśmy skłonić Was do zastanowienia się nad tym, czy
warto kierować się słowami Ireny Sendlerowej: „Każdemu, kto tonie należy podać rękę”? A może we współczesnym świecie nie ma miejsca na to, by poświęcać swoje życie i energię na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi?

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się w trzech kategoriach.
Mogą w nim brać udział osoby, które ukończyły 14 lat.
2. Pracą konkursową są wiersze (maksymalnie 5 utworów) napisane w języku
polskim, które tematyką nawiązują do idei Konkursu. Utwory nie mogą być
wcześniej publikowane ani nagradzane. Przesłanie większej liczby wierszy
spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.
3. Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się do konkursu. Nie mogą być to prace obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
4. W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceniania prac,
Uczestnikowi w momencie rejestracji przypisany zostaje unikalny kod,
którym oznaczone zostaną jego utwory. Prosimy nie podpisywać utworów
imieniem, nazwiskiem ani pseudonimem artystycznym.
5. Komplet dokumentów uprawniających do wzięcia udziału
w Konkursie stanowi:
a) prawidłowo wypełniona i podpisana karta zgłoszenia
[załącznik nr 1 do regulaminu].
b) praca konkursowa: trzy egzemplarze każdego utworu wysłane tradycyjną pocztą lub pojedynczy plik z treścią utworu wysłany drogą elektroniczną. Nie mogą być one podpisane imieniem, nazwiskiem ani pseudonimem.
c) oświadczenie Uczestnika Konkursu
[załącznik nr 2 do regulaminu].
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6. Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy przesłać do dnia
30 lipca 2018 roku pocztą tradycyjną lub elektroniczną:
a) ocztą elektroniczną na adres: zainspirowani@impulsrozwoju.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać: nazwisko i imię Uczestnika oraz
tytuł Konkursu „Zainspirowani Dobrem 2018” (dokumenty należy wypełnić,
podpisać, zeskanować i dołączyć w formie załącznika).
LUB:
b) pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Projekt Tarnów, Rynek 9/7,
33-100 Tarnów z dopiskiem „Zainspirowani Dobrem 2018”.
7. Zgłoszenia niekompletne, niewłaściwie przygotowane lub nadesłane po
ustalonym terminie nie będą rejestrowane, a utwory nie zostaną przekazane do oceny Jury.
8. O prawidłowym terminie nadesłania prac wraz z dokumentami zgłoszeniowymi decyduje:
a) w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w wersji elektronicznej – data
i godzina wysłania zgłoszenia na adres mailowy.
b) w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w wersji drukowanej – data
stempla pocztowego.

NAGRODY
1. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami.
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
3. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione o werdykcie Jury
telefonicznie bądź mailowo.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20 października
2018 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Tarnowie. Aktualne
informacje o gali zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora. (www.inkubatorwolontariatu.pl/zainspirowanidobrem) oraz na
stronie Facebookowej (www.fb.com/impulsrozwoju).
5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na galę ani kosztów noclegów.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. W kwestiach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyzję podejmować
będzie Organizator wraz z członkami Jury.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika nieprawdziwych lub niewłaściwych danych osobowych.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów prac finalistów do promocji Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty Gali Finałowej Konkursu.
8. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela:
Aleksandra Łapa, tel. 881636838, e-mail: ola@impulsrozwoju.pl, Koordynator
Konkursu „Zainspirowani Dobrem 2018”.

Oficjalna strona konkursu: www.inkubatorwolontariatu.pl/zainspirowani
Oficjalny fanpage na facebooku: www.facebook.com/impulsrozwoju

Projekt współfinansowany
ze środków Fundacji PZU

