III EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO
„SREBRO NIE ZŁOTO” 2017

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorzy: Redakcja Seniora i Stowarzyszenie Szukamy Polski.
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Akademia plus 50, Książnica Podlaska im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku, Polskie Radio Białystok.
I.

Cele Konkursu:

1. Zachęcenie utalentowanych seniorów do pisania i prezentowania własnej twórczości
literackiej.
2. Popularyzowanie twórczości literackiej seniorów i promocja autorów.
3. Integracja środowiska podlaskich seniorów.
4. Integracja międzypokoleniowa.
II.

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do osób 50+.
2. Oceniane będą prace literackie o dowolnej tematyce i formie (np. opowiadania, powieści,
pamiętniki, nowele, baśnie, bajki, wiersze, poematy i inne).
3. Nadesłane prace – maksymalnie 2 utwory - powinny zawierać tylko i wyłącznie tekst – bez
zdjęć, obrazów i ozdobników.
4. Pracę konkursową należy przesłać tylko
w formie elektronicznej pod adresem:
redakcjaseniora.konkurs@gmail.com
5. Utwór powinien być napisany w języku polskim, niepublikowany i nienagrodzony wcześniej
w konkursach literackich; powinien stanowić własność Autora.
6. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora. Do każdej pracy należy dołączyć
wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) z danymi personalnymi Autora,
adresem oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu.
7. Małe formy prozatorskie (opowiadanie, nowela, baśń, bajka i inne) zgłoszone do Konkursu
nie mogą przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka: Times New
Roman o wielkości 12 punktów).
8. Duże formy prozatorskie (powieść, pamiętnik) zgłoszone do Konkursu nie mogą przekraczać
100 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka: Times New Roman o wielkości 12
punktów).
9. Nie ma limitu znaków dla utworów poetyckich.

III.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszeniową należy przesyłać elektronicznie do
6 października 2017 r. pod adresem: redakcjaseniora.konkurs@gmail.com W tytule wiadomości
należy wpisać: „Srebro nie złoto”.
IV.

Jury:

Jury Konkursu zostanie powołane przez Redakcję Senior Białystok i Stowarzyszenie Szukamy
Polski oraz Książnicę Podlaską im. Ł. Górnickiego.
V.





Kryteria oceniania

twórczy charakter utworu,
poziom literacki pracy,
poprawność stylistyczna i językowa,
samodzielność i oryginalność,

Od decyzji Jury nie ma odwołania.
VI.

Wyniki Konkursu:

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali w 24 listopada 2017 r. o 13.00.; szczegóły
programu uroczystości zostaną podane na stronie: senior.bialystok.pl oraz przesłane
e-mailem do uczestników.
2. Laureaci Konkursu otrzymają karty podarunkowe, nagrody rzeczowe i dyplomy.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie senior.bialystok.pl oraz
w miarę możliwości w wydawnictwie książkowym.
VII.

Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs Autor wyraża zgodę na niezbędne poprawki redakcyjne
w tekście - jeśli to konieczne.
2. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na późniejszą publikację Utworu przez Organizatorów
i Współorganizatora na ich stronach internetowych a także na publikację w wydawnictwie
drukowanym - bez uiszczania honorarium autorskiego.
3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje w całości jego Regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą
tego wymagały szczególne okoliczności .

