KONKURS LITERACKI
„Kapsuła czasu –Twoje przesłanie dla przyszłych pokoleń.
Wizja przyszłości miasta Myszkowa i województwa śląskiego za sto lat”
Być może czas jest czymś podobnym do powietrza i odbicia rzeczy trwają w nim tak samo, jak dalekie
obrazy miast i krajobrazów przenosi fatamorgana.

(Andrzej Stasiuk, Opowieści galicyjskie )

&1.
1. Konkurs jest organizowany przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela i Urząd Miasta Myszkowa .
2. Konkurs towarzyszy obchodom jubileuszu 20 –lecia Parafii , 64- rocznicy nadania praw miejskich
oraz 100 rocznicy powstania Gminy Myszków (1915-2015)
3. Honorowy patronat nad konkursem objęli:
4.1 prof. dr hab. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
4.2. Fundacja „Polska – Europa – Polonia”
4.3. Jadwiga Wiśniewska – poseł
4.3. Jolanta Horodecka – Wieczorek – pisarka
4. Patronat medialny nad konkursem sprawują:
4.1. Polskie Radio Katowice
4.2. Tygodnik Katolicki „Niedziela”
4.3. Radio Niepokalanów
5. Nagrody konkursowe fundowane będą przez:
5.1. Organizatorów konkursu
5.2 Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii
5.3. sponsorów indywidualnych
&2.
1. Konkurs polega na literackim opracowaniu tematu:
„Kapsuła czasu –Twoje przesłanie dla przyszłych pokoleń.
Wizja przyszłości miasta Myszkowa i województwa śląskiego za sto lat”
2. Konkurs kierowany jest do osób dorosłych oraz uczniów szkół ponad gimnazjalnych
miasta Myszkowa i województwa śląskiego.
3. Prace konkursowe winny posiadać formułę tekstu literackiego, bądź literacko – dziennikarskiego.
Proponuje się następujące formy wypowiedzi:
3.1. opowiadanie
3.2. opis
3.3.pamiętnik
3.4. wywiad
3.5. esej
3.6. reportaż
4. W pracy zaleca się ujęcie następujących zagadnień : wiara i obyczaje ludzi za 100 lat , urbanizacja i
rozwój miasta ( jeśli jesteś spoza Myszkowa , napisz o swojej miejscowości ) mechanizacja życia .

4.1. Nagrodzone prace mogą zostać opublikowane, a także będą uroczyście zachowane dla potomnych
przez okres 100 lat w specjalnie wykonanej „kapsule czasu”. Po tym czasie prace zostaną ponownie
upublicznione i przeanalizowane pod względem realizacji artystycznej wizji uczestników konkursu.
4.2 Laureaci uczestniczący w konkursie (w obu kategoriach wiekowych )nagrodzeni zostaną :
I miejsce: pielgrzymka zagraniczna – miejsca objawień Maryjnych
II miejsce: nagroda rzeczowa ; sprzęt RTV
III miejsce: nagroda rzeczowa
W zależności od ilości zgłoszeń organizatorzy przewidują też wyróżnienia i nagrody dodatkowe.
4.3. Organizatorzy zastrzegają sobie inny przydział nagród. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają
wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
4.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania w celu promocyjnym nagrodzonych prac.
5. Pracę najlepiej w formie drukowanej ( dopuszcza się formę pisaną ) nie przekraczającą 20
stron druku A4 należy przesłać do dnia 30. 03. 2014 r. na adres: Parafia Rzym– Kat pw.
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Myszkowie, ul. Piękna 12; 42 – 300 Myszków
z adnotacją : Konkurs wraz z następującymi dokumentami:
a/ formularz zgłoszenia do konkursu, stanowiący załącznik nr 1 (formularz zgłoszenia jest dostępny
w formie elektronicznej na stronie internetowej parafii: http://www.ciszowka.webd.pl/
b/ praca konkursowa
c/ oświadczenie autora pracy konkursowej, stanowiące załącznik nr 2 (formularz oświadczenia jest
dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej parafii: http://www.ciszowka.webd.pl/
Istnieje możliwość wysłania pracy drogą mailową zapisaną w formacie pdf , doc ,txt za
potwierdzeniem odbioru z naszej strony na adres mailowy: parafia@ciszowka.webd.pl
5.1. O terminie zgłoszenia pracy konkursowej decyduje data stempla pocztowego. Organizatorzy nie są
zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów.
5.2. Ocena prac zgłoszonych do konkursu dotyczyć będzie:
a/ merytorycznej zgodności treści z tematem konkursu
b/ oryginalności ujęcia tematycznego
c/ walorów artystycznych tekstu
6. Powołane Jury dokona wyboru prac konkursowych oraz przyznania nagród i wyróżnień w terminie
do dnia 30.04. 2014 r.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia telefonicznie lub
mailowo . Dodatkowo lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie organizatorów oraz
umieszczona na witrynie internetowej parafii od dnia 1.05. 2014 r.
8. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu pod
adresem organizatorów oraz na stronie internetowej parafii.
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