„ III Senioralia w Krakowie - 2016”
pod honorowym patronatem Jacka Majchrowskiego
Prezydenta Miasta Krakowa

REGULAMIN
Konkursu literackiego dla Seniorów pt.:

„MÓJ KRAKÓW”
na pracę literacką inspirowaną własnymi przeŜyciami

Motto konkursu:

"Piszcie. Nie chciejcie uprawiać sztuki - chciejcie opowiedzieć
historię. Na tym polega sztuka". /Jerzy Pilch/

§1
Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Krakowa wraz z Miejskim Dziennym Domem
Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Śródmiejską Biblioteką Publiczną w Krakowie.
§2
Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy literackiej np. moŜe to być opowiadanie,
esej, wiersz.
Pragniemy, aby Seniorzy – Twórcy mogli podzielić się swoimi przeŜyciami, zdarzeniami,
z którymi mieli do czynienia , wydarzeniami zarówno tymi wielkimi, wspólnie przeŜywanymi
z całą społecznością dzielnicy, parafii, miasta, moŜe tymi o znaczeniu ogólnopolskim które mogły wyryć w nas niezapomniane chwile i mogły mieć wpływ na dalsze nasze
Ŝycie, dzięki którym kochamy nasz Kraków. Ale takŜe te bardziej osobiste, dzięki którym
Kraków jest dla nas niepowtarzalny i jest najbliŜszy naszym sercom.

§3
Celem konkursu jest rozwijanie zdolności literackich, wyobraźni i aktywności twórczej
Seniorów.
Dla twórców i organizatorów będzie wyróŜnieniem uczestniczenie w Konkursie
realizowanym w Krakowie – w Mieście Literatury i w Mieście Kultury, podczas
„III Senioraliów w Krakowie – 2016” .
Chcemy by twórczość ta dotarła do Seniorów, ale takŜe do mieszkańców Krakowa
reprezentujących inne grupy wiekowe zarówno do młodzieŜy, a takŜe do mieszkańców
Krakowa będących w sile wieku.
Jesteśmy przekonani, Ŝe prace literackie naszego Konkursu dotrą do mieszkańców wielu
części Polski.
§4
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby w wieku 60+ zamieszkałe na terytorium
Polski.

§5
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§6
KaŜdy uczestnik konkursu moŜe zgłosić tylko jedną, własną pracę literacką. Wykluczone
są prace zbiorowe.

§7

1. Prace literackie naleŜy przesłać w formie maszynopisu. Organizatorzy będą
wdzięczni za przesłanie tekstu równieŜ w pliku tekstowym pocztą elektroniczną na
adres: sekretariat@sbpkrakow.pl.
2. Prace literackie nie mogą być dłuŜsze niŜ trzy strony A-4 maszynopisu (tekst nie
moŜe przekraczać dwóch znormalizowanych stron wydruku komputerowego znormalizowana strona = 1800 znaków, ze spacjami licząc, czcionka New Times
Roman 12 punktów, interlinia 1,5).
3. Prace winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem. Pracę moŜna opatrzyć tytułem,
ale nie jest to wymagane.
4. Dokładne dane, tj.: informacja o wieku uczestnika, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy, e-mail
naleŜy umieścić wypełniając Załącznik do niniejszego
Regulaminu.
5. Uczestnik, przesyłając pracę do konkursu, oświadcza tym samym, Ŝe jest jej
autorem i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych
osób.
6. Do prac naleŜy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika do celów związanych z konkursem zawartych w Załączniku.
7. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

8. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową drogą
elektroniczną lub telefonicznie.
9. Organizator – Urząd Miasta Krakowa i Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
w Krakowie oraz Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie zastrzega sobie
moŜliwość publikowania nagrodzonych prac na stronach internetowych wyŜej
wymienionych instytucji oraz w wydawanych przez nich wydawnictwach.
Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację imienia
i nazwiska jego uczestnika na stronach internetowych organizatorów konkursu.

§8
Przebieg konkursu:
1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 26 lipca 2016 r. na stronie internetowej Urzędu
Miasta Krakowa i jego wydawnictwach, na stronie Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie - www.mddps.krakow.pl oraz Śródmiejskiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie – www.sbpkrakow.pl a takŜe na plakatach
informujących o konkursie.
2. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 09.09.2016 roku.
3. Prace konkursowe naleŜy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do
1500 w sekretariacie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
na os. Szkolnym 20 oraz w Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Masarskiej
14, lub przesłać tradycyjną pocztą na adres: Śródmiejska Biblioteka Publiczna
w Krakowie; ul. Masarska 14, 31-539 Kraków. Ponadto prace moŜna składać
w kaŜdej filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w godzinach ich otwarcia (adresy
i godziny otwarcia dostępne na stronie www.sbpkrakow.pl)
4. Jury Konkursu oceniać będzie poprawność stylistyczną i językową prac literackich
oraz zgodność tematu pracy z Regulaminem.
5. Jury wyłoni trzy zwycięskie prace.
6. Organizatorzy przewidują równieŜ wyróŜnienia dla najlepszych prac.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie mogą być zamienione na
ekwiwalent pienięŜny.
8. Decyzje Jury są ostateczne.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 12 września 2016 r.
10. Po wcześniejszym zawiadomieniu laureatów konkursu uroczyste ogłoszenie
wyników konkursu nastąpi 16 września 2016 roku w Muzeum InŜynierii Miejskiej
ul. Św. Wawrzyńca 15 – gdzie odbędzie się uroczysta gala finałowa konkursu.
11. Wyniki konkursu zostaną równieŜ ogłoszone na stronie internetowej organizatorów:
www.mddps.krakow.pl i www.sbpkrakow.pl i Urzędu Miasta Krakowa.

§9
Regulamin konkursu jest dostępny:
1. Na stronach internetowych: www.mddps.krakow.pl i www.sbpkrakow.pl i Urzędu
Miasta Krakowa.
2. W Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 20
w Krakowie oraz w Bibliotece Głównej przy ul. Masarskiej 14 w Krakowie i we
wszystkich filiach Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 10

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu moŜna uzyskać od poniedziałku do piątku takŜe
pod następującymi numerami telefonów: tel. 12-425-64-65 wewn. 21, tel. 12-431-00-68
lub 12-423-22-15 w godzinach 8.00 do 15.00.

§ 11
O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Jury Konkursowe.

Kraków, 26 lipca 2016 r.

Organizatorzy:

