
„Limeryk o Miejskim Domu Kultury w Radomsku”  –  konkurs literacki  z   okazji  50  – lecia
istnienia placówki. 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury  w Radomsku.

2. Celem  konkursu  jest  promocja  jubileuszu  50–lecia  istnienia  placówki,  popularyzowanie
twórczości  literackiej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni twórczej. 

3. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat.

4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać  1  limeryk, opatrzony własnym godłem słownym
w terminie  do 25 grudnia   2017 r.  (decyduje  data  wpływu do Organizatora).  W osobnej
kopercie  opatrzonej  tym  samym  godłem  należy  umieścić  następujące  informacje:  imię,
nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e- mail.

5. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach
internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  składu,  druku  i  publikacji  i  rozpowszechniania
w  dowolnej  formie  nagrodzonych  i  wyróżnionych  wierszy  w  całości  lub  ich  dowolnie
wybranych  fragmentów,  oraz  do  ich  cytowania  bez  dodatkowej  zgody  autorów oraz  bez
honorarium  autorskiego.  Każdy  z  autorów  w  chwili  złożenia  wierszy  wyraża  zgodę  na
eksploatowanie   ich  przez  Organizatora  w  sposób  wskazany  w  zdaniu  poprzednim  bez
wynagrodzenia.

7. Każda z osób nagrodzonych w konkursie  z chwilą ogłoszenia wyników konkursu,  udziela
Organizatorowi  nieodpłatnej,  niewyłącznej  licencji  bez  ograniczeń  czasowych  oraz
terytorialnych na skład, wytwarzanie egzemplarzy nagrodzonego utworu dowolną techniką
drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego lub  cyfrowego,  publiczne  udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,  w  tym  poprzez  sieć  Internet,  wykorzystania  utworu  w  celach  statutowej
działalności  Organizatora  oraz  w  celach  promocyjnych  działalności  Organizatora  oraz  na
wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, na których utwór zostały utrwalony. Organizator ma
prawo  do  oznaczania  utworu  imieniem  i  nazwiskiem  autora.  Udzielenie  zgody  na
eksploatację praw autorskich nastąpi bez wynagrodzenia (honorarium) dla autora.

8. Prace  zostaną  ocenione  przez  Jury  powołane  przez  Organizatora.  Prace,  które  nie  będą
spełniały warunków regulaminowych, nie będą brane pod uwagę.

9. Organizator powoła  3 -  osobowe jury.  Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć
wyłącznie  osoby  wchodzące  w  skład  Jury.  Jury  wybierają  ze  swojego  składu
Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością obrad, sporządzenie
i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane uczestników oraz przyznane nagrody
i wyróżnienia, jak też przedstawienie wyników prac Jury. Obsługę administracyjną prac Jury
zapewnia Organizator.

10. Decyzja Jury jest ostateczna.



11. Ocenie podlegać będzie:

a) Zawartość merytoryczna utworu.

b) Spełnienie warunków formalnych dotyczących konstrukcji limeryku.

c) Oryginalność i pomysłowość autorów.

12. Laureaci  wyłonieni  zostaną  w  głosowaniu.   W  przypadku  jednakowej  liczby  głosów,
decydować będzie głos przewodniczącego. 

13. Nagrodami  w  konkursie  będą  trzy  podwójne  zaproszenia  na  organizowane  (w  styczniu
2018 r.) w naszej placówce wydarzenia. Szacowana wartość nagród  - 200 zł. Nagrodami będą
zaproszenia na:

I nagroda - podwójne zaproszenie na  Gala Noworoczna 2018 

II nagroda  - podwójne zaproszenie na wybrany przez laureata film grany w kinie „Pasja”

III nagroda – podwójne zaproszenie na „Podwieczorek z Izą Trojanowską”

14. Rozstrzygnięcie  konkursu  oraz  wręczenie  nagród  nastąpi  w  styczniu  2018  r.  w  siedzibie
Miejskiego  Domu  Kultury  w  Radomsku.  O  dokładnym  terminie  wręczenia  nagród  osoby
nagrodzone  zostaną  poinformowane  telefonicznie  i  e-mailowo.  Organizator  nie  zwraca
kosztów przejazdu i nie przesyła nagród pocztą.

15.  Jury może zakończyć konkurs bez wyłonienia osoby/osób wygrywających konkurs, jak też
przyznać tylko niektóre spośród nagród.

16. Przystępując  do  Konkursu  uczestnik  akceptuje  niniejszy  regulamin  oraz  wyraża  zgodę  na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, a także wykorzystanie wizerunku
oraz  danych  osobowych  w  postaci  imienia  i  nazwiska   przez  Organizatora.  Dane  będą
przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  i  jego  promocji  oraz  w  związku
z przyznaniem nagrody oraz w związku z realizacją praw licencyjnych określonych w punkcie
6 niniejszego Regulaminu.  Administratorem Danych jest Organizator. 

17. Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa w Konkursie.

18. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na  pogorszenie  warunków  uczestnictwa  w  Konkursie.  Zmiany  w  Regulaminie  zostaną
zamieszone  na  stronie  Organizatora:  www.mdkradomsko.pl  i  są  skuteczne  z  chwilą  ich
zamieszczenia. 

19. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac . 

20. W  stosunku  do  wyróżnionych  i  nagrodzonych  utworów  zastrzega  sobie   prawo  do
prezentacji, cytowania i publikacji  bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium za prawa
autorskie.

21. Nagrodzone limeryki będą publikowane na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury,
oraz w wydawnictwach promujących jubileusz.



22. Informacje i nadsyłanie prac

Miejski Dom Kultury

ul. Brzeźnicka 5

97 – 500 Radomsko

Z dopiskiem „konkurs na limeryk”


