SPRAWY NIE UJÊTE W REGULAMINIE
ROZSTRZYGA ORGANIZATOR

Organizator:
Filia ZASTÓW WCK
ul. Lucerny 13
04-687 Warszawa
tel./fax 22/815 67 63
zastow@wck-wawer.pl
www.wck-wawer.pl
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WCK Filia Zastów ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63

“...Bo je¿eli piêkne poezje po³¹czone z piêkn¹ muzyk¹ zdolne s¹ otworzyæ sobie wstêp do
ucha i serca najmniej muzycznego, to nawet s³absza muzyka, która siê mniej szczêœliwie
uda przy poezji celuj¹cej zyszcze dla siebie pob³a¿anie...”
(-) Stanis³aw MONIUSZKO

Cele konkursu:
- popularyzacja twórczoœci Stanis³awa Moniuszki,
- uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin Stanis³awa Moniuszki,
- rozbudzanie uczuæ patriotycznych,
- pobudzenie wra¿liwoœci i aktywnoœci twórczej,
- promowanie talentów

Uczestnicy konkursu:
- indywidualni,
- dzieci i m³odzie¿ od 13 roku ¿ycia oraz doroœli dzia³aj¹cy w szko³ach,
œwietlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych
itp.

Warunki udzia³u:
Napisanie nowych, wspó³czesnych s³ów do melodii pieœni “Prz¹œniczka”
Jurorzy szczególn¹ uwagê bêd¹ zwracaæ na treœæ utworów, przedstawienie
wspó³czesnej kultury polskiej oraz zwyczajów
Uczestnicy startuj¹ w trzech kategoriach wiekowych:
13-16 lat,
17-19 lat,
20 lat i powy¿ej,
- ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ tylko jeden tekst,
- ka¿dy tekst mo¿e mieæ tylko jednego autora,
- ka¿dy tekst musi byæ opatrzony informacj¹ zawieraj¹c¹ tytu³ utworu
imiê i nazwisko, wiek autora, miasto, e-mail do kontaktu, imiê i nazwisko
opiekuna artystycznego (w przypadku zg³oszenia indywidualnego), nazwê,
telefon i e-mail placówki (w przypadku zg³oszenia z placówki)- pozosta³e
informacje bez zmian.

Prace prosimy sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ do dnia 26 kwietnia 2019 r.
(pi¹tek) na adres:

Filia ZASTÓW WCK
ulica Lucerny 13
04-687 Warszawa
Nagrodzone utwory zostan¹ zaprezentowane w “Galerii na p³ocie”
oraz w tomiku wierszy wydanym specjalnie z tej okazji.
Dla Laureatów we wszystkich kategoriach wiekowych przewidziano nagrody.
Lista Laureatów zostanie zamieszczona w dniu 10 maja 2019 r. (pi¹tek) na
naszej stronie internetowej www.wck-wawer.pl, zak³adka Filia Zastów.
Wernisa¿ nagrodzonych prac oraz Gala wrêczenia nagród odbêdzie siê
w dniu 15 czerwca 2019 r., o godzinie 17:00 (Sobota).
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MO¯LIWOŒÆ ZMIANY TERMINU
OPUBLIKOWANIA PROTOKO£U JURY NA STRONIE INTERNETOWEJ
ORAZ TERMINU WRÊCZENIA NAGRÓD..

UWAGA
Odbiór nagród dla laureatów z Warszawy i województwa
mazowieckiego tylko w dniu rozdania.
W wyj¹tkowych przypadkach dla osób nagrodzonych z odleg³ych placówek
mo¿liwe jest wys³anie nagrody, po otrzymaniu pisemnej informacji drog¹
mailow¹ (zastow@wck-wawer.pl) o pokryciu kosztów przesy³ki
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.
Nieodebrane nagrody zostan¹ przekazane na poczet innych konkursów
organizowanych przez Filiê Zastów.
WSZYSTKIE PRACE BIOR¥CE UDZIA£ W KONKURSIE ORAZ
PRAWA AUTORSKIE DO NICH PRZECHODZ¥ NA W£ASNOŒÆ
ORGANIZATORA.
Przes³anie utworu jest równoznaczne z akceptacj¹ warunków regulaminu
oraz zgod¹ na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji
konkursu.
Uczestnictwo w konkursie jest równoczeœnie zgod¹ na filmowanie,
fotografowanie oraz bezp³atn¹ publikacje utworów i upublicznianie
wizerunku na stronach internetowych, gazetach itp., promuj¹c¹ dzia³alnoœæ
kulturaln¹ i udzia³ w konkursie.

