Regulamin konkursu literackiego „Uruchom wyobraźnię!” - edycja 2015
1. Głównym organizatorem konkursu jest Samorząd Narodowości Polskiej II dzielnicy
Budapesztu. Współorganizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Polonia Nova, Szkolny
Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.
2. Celem konkursu jest inspirowanie młodych ludzi do rozwijania swoich pasji literackich,
rozwój ich zainteresowań literaturą fantastyczną, zachęcenie do podejmowania prób
pisarskich, jednocześnie odkrywanie młodych talentów.
3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.
4. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie „Podróż w czasie”, w którym bohaterzy zostają
umieszczeni w środku zdarzeń znanych z podręczników historii (na przykład: odzyskanie
przez Polskę niepodległości, Powstanie Warszawskie, rok 1956 czy stan wojenny).
5. Długość opowiadania jest dowolna, jednak minimum 2 strony w edytorze Word, tzn.
minimum 3500 znaków (szczegóły: czcionka Times New Roman, rozmiar 14; odstępy
międzywersowe/interlinia/ 1,5; wszystkie marginesy 2,5 cm). Opowiadanie powinno być
zatytułowane.
6. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie.
7. Opowiadania powinny być utworami autorskimi, niepublikowanymi wcześniej
na jakimkolwiek rodzaju nośników, uczestnik konkursu musi posiadać wszelkie prawa
do zgłaszanego tekstu.
8. Prace konkursowe w formie elektronicznej przesyłane są jako załącznik na adres e-mailowy
organizatora: novapolonia@gmail.com z dopiskiem w tytule e-maila: Konkurs literacki 2015
9. W e-mailu, do którego załączona jest praca konkursowa, powinny być podane poniższe dane
uczestnika konkursu: 1) imię i nazwisko, 2) rok urodzenia, 3) klasa w szkole polskiej
(w nawiasie klasa w szkole węgierskiej/innej macierzystej), 4) adres zamieszkania, 5) telefon
kontaktowy, 6) tytuł opowiadania. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach
konkursowych.
Sama praca nie powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, jedynie w górnym rogu
pracy powinno być podane: data urodzenia / klasa w szkole polskiej (np. 16.05.1998 / II
liceum)
10. Termin zgłaszania prac konkursowych mija w środę, 25 listopada 2015 r.
11. Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:
1) klasy I-III gimnazjum,
2) klasy I-III liceum.
12. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję, która wyłoni laureatów konkursu;
Komisję powołuje główny organizator konkursu.
13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidywane jest w grudniu 2015 r. Bliższe
informacje zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem.
14. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
15. Zgłoszenie opowiadania do konkursu oznacza jednoczesną zgodę na jego publikację przez
organizatora (na swojej stronie internetowej czy w formie drukowanej).
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w tym terminów,
a w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników także do odwołania konkursu.

