REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„ WSPOMNIENIA Z NAD NARWI –LUDZIE, WYDEARZENIA, ZMIANY ”
OPOWIADANIE O NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
I ORGANIZATORZY
1.Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim
2.Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Nowym Dworze Mazowieckim
WSPÓŁORGANIZATOR I PATRON MEDIALNY

Mazowiecki Goniec Lokalny

II CELE
1.Promocja historii Nowego Dworu Mazowieckiego
2.Zebranie wspomnień o ludziach, wydarzeniach , zmianach związanych z dziejami Nowego Dworu Mazowieckiego
3.Inspirowanie twórczości literackiej
III WARUNKI KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie
2. Warunkiem udziału w konkursie jest :
2 a. OPOWIADANIE NAPISANE - nadesłanie pracy do ośmiu stron A-4 w formie: czytelnego rękopisu,
znormalizowanego maszynopisu lub nośnika elektronicznego
2 b. OPOWIADANIE MÓWIONE - nadesłanie pracy w formie nagrania na taśmie magnetofonowej do 15 minut
mówionego tekstu lub na nośniku elektronicznym
3. Prace na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w
konkursie, wcześniej nie nagradzane i nie publikowane
4.Prace należy do dnia 20.05.2013 dostarczyć pocztą elektroniczną na niżej podany mail, osobiście lub pocztą
na adres : Nowodworski Ośrodek Kultury , ulica Paderewskiego 1A , 05-100 Nowy Dwór Maz. z dopiskiem
Konkurs Literacki l. Do pracy należy dołączyć dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres, wiek, telefon lub
e-mail.
5. Nadesłane prace przechodzą na własność Nowodworskiego Ośrodka Kultury na wszystkich polach
eksploatacji z wyjątkiem obrotu komercyjnego.
6. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
IV NAGRODY
1. Prace konkursowe oceni JURY powołane przez organizatorów
2. Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2013 , zostaną opublikowane w mediach.
V POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie , o czym zobowiązują się
powiadomić na stronie www.nok.nowydwormaz.pl

Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:
Lidia Godlewska - mail : lidia.godlewska@nok.nowydwormaz.pl
Nowodworski Ośrodek Kultury

tel: 22 732 08 76

