XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki
"Pisanie dobre na chandrę"
pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim

Regulamin
I. Organizator:
Oświęcimskie Centrum Kultury
II. Cele i założenia programowe:
- popularyzacja twórczości literackiej,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.
III. Zasady uczestnictwa:
a) w konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 rok życia,
b) prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
- poezja (zestaw do 5 wierszy),
- proza (1 utwór - maksymalnie 10 stron znormalizowanego druku - na 1 stronie ok. 1800
znaków ze spacjami),
c) tematyka prac dowolna,
d) wszystkie utwory winny być opatrzone słownym godłem (nie znakiem graficznym),
e) do nadesłanych prac należy dołączyć, w zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem jak
prace konkursowe, kartę uczestnictwa,
f) do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
- były publikowane w wydawnictwach zwartych lub prasie literackiej (w tym internetowej),
- były nagradzane w innych konkursach,
- brały udział w poprzednich edycjach konkursu "Pisanie dobre na chandrę",
- nie spełniają wymogów określonych w regulaminie (bez godła, bez karty uczestnictwa),
- zostaną nadesłane po określonym terminie,
g) utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach (wyłącznie wydruk komputerowy lub
maszynopis formatu A-4) w terminie do 7 czerwca 2019 r. na adres: Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim z dopiskiem "Pisanie dobre na chandrę".
IV. Jury i nagrody:
a) trzyosobowe Jury powołane przez organizatora zadecyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- przyznaniu nagród o łącznej puli 8.000 zł,
- decyzje jury są ostateczne i niepodważalne,

b) lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie organizatora www.ock.org.pl
(laureaci zostaną również powiadomieni e-mailem),
c) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 września 2019 roku w Oświęcimskim
Centrum Kultury,
d) laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas podsumowania konkursu,
e) laureatom nieobecnym podczas rozdania nagród zostaną przesłane tylko nagrody honorowe dyplomy,
f) organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu,
g) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w antologii
"Pisanie dobre na chandrę".
V. Inne postanowienia:
a) nadesłane prace nie będą zwracane,
b) organizator zastrzega sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich
w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów,
c) wszystkie sporne kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
w porozumieniu z jurorami,
d) nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Paweł Lach, Oświęcimskie Centrum Kultury, tel. (33) 842 44 61, 842 25 75,
e-mail: pawel.lach@ock.org.pl

