REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Tak Go pamiętam...”
WSPOMNIENIA MYŚLENICZAN O OJCU ŚW. JANIE PAWLE II

1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Tak Go pamiętam...” jest Muzeum Regionalne „Dom Grecki”
w Myślenicach, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest: podzielnie się własnymi wrażeniami, emocjami i przeżyciami dotyczącymi
indywidualnego bądź grupowego spotkania z Ojcem św. Janem Pawłem II podczas pielgrzymek, mszy
św., audiencji oraz innych wydarzeń z Nim związanych; ukazanie relacji pomiędzy indywidualnym
człowiekiem a Głową Kościoła; pogłębienie wiedzy o spotkaniach myśleniczan z Ojcem św., a także
poprzez udział w Konkursie zaangażowanie się w uroczystości związane z Kanonizacją Błogosławionego
Jana Pawła II.
3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
4. Konkurs jest otwarty, to znaczy, że mogą w nim brać udział wszystkie osoby (zwane dalej Autorami)
pragnące podzielić się własnymi wspomnieniami dotyczącymi Ojca św.
5. Przedmiotem konkursu są prace pisemne o dowolnej formie (poza poezją) będące wynikiem
wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, napisane odręcznie lub komputerowo – wydrukowane w
formacie A4 (wielkość i rodzaj czcionki dowolny). Treść nie powinna przekraczać trzech stron papieru
kancelaryjnego. Prace mogą opisywać wspomnienia dotyczące indywidualnego bądź grupowego
spotkania z Ojcem Świętym podczas pielgrzymek, audiencji, mszy św. i innych wydarzeń.
6. Prace konkursowe należy dostarczać do siedziby Organizatora – Muzeum Regionalne „Dom Grecki”,
Myślenice, ul. Sobieskiego 3 w terminie do 31 marca 2014 r.
7. Dostarczone lub przesłane prace konkursowe powinny być podpisane:
- imię i nazwisko, adres, wiek, telefon lub e-mail.
8. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza, że jej Autor akceptuje niniejszy regulamin oraz że spełnia
ona wymogi określone w pkt. 5 powyżej, w szczególności nie narusza praw osób trzecich
i osobistych praw autorskich.
9. Organizator powołuje Jury Konkursu.
10. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna nagrody pieniężne lub rzeczowe.
11. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace stają się własnością Organizatora.
12. Prace nagrodzone ( 3 główne nagrody) zostaną opublikowane na łamach prasy lokalnej.
13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25 kwietnia 2014 r.
14. Adres do korespondencji i nadsyłania prac:
Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach, ul. Sobieskiego 3, 32-400 Myślenice,
tel. / fax 12/ 2720211, e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com, www. muzeum.myslenice.pl
15. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
16. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
17. Wyniki konkursu oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie: www.
muzeum.myslenice.pl

