REGULAMIN KONKURSU NA AUDIOBOOK

„Opowieści z ulicy Solnej”
Bajka/opowiadanie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod tytułem „Opowieści
z ulicy Solnej” na najlepszą bajkę/opowiadanie dla dzieci, zwany w dalszej części
Regulaminu „Konkursem”.
Wyłoniona w konkursie praca, zostanie wydana przez Muzeum – Zespół Synagogalny
w formie e-booka i audiobooka.
Celem Konkursu są działania edukacyjne, jak i przywracanie pamięci o polsko-żydowskiej
przeszłości Włodawy oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii
i dziedzictwa kulturowego swojego miasta i jego mieszkańców.
Organizatorami Konkursu, mającego na celu wyłonienie najlepszej bajki/opowiadania,
jest Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie zwanym dalej „Organizatorem”.
Praca konkursowa o cechach opowiadania przygodowo-historycznego musi zawierać się
w obszarze tematycznym nawiązującym do kultury judaizmu będącej częścią
charakterystyczną życia przedwojennej Włodawy. Powinna również zawierać elementy
opisujące włodawskie zabytki synagogalne w sposób przystępny dla najmłodszych oraz
stanowić swoisty „przewodnik dla małego turysty”.
Akcja bajki/opowiadania powinna związana być z siedzibą Muzeum i jej zabytkowymi
synagogami.
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie:
07.07–26.07.2020 r. – nadsyłanie prac
27.07–31.07.2020 r. – ocena prac
03.08.2020 r. –podanie wyników Konkursu

II. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE
Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę o objętości od 30.000 do 50.000
znaków ze spacjami. Rodzaj czcionki Times New Roman 14, interlinia 1,5.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”, zamiennie „Autorem”) może być
każda osoba bez względu na wiek. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy
Organizatora, ich rodziny oraz członkowie Komisji Konkursowej.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość
osoby biorącej udział w Konkursie, musi być wolny od wad prawnych. Praca konkursowa
(bajka/opowiadanie) musi być napisana w języku polskim
Prace konkursowe muszą być nadesłane na adres mailowy:
julita.fajks@muzeumwlodawa.pl do dnia 26.07.2020 r.
III. WARUNKAMI PRZYSTĄPIENIA UCZESTNIKA DO KONKURSU JEST:
1. Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień;
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Zgoda rodziców do udziału w konkursie jeśli uczestnik jest niepełnoletni.

IV. NAGRODY
Przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości 500zł (wybrana przez laureata).
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia: 03.08.2020 r. na stronie
www.muzeumwlodawa.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu:
Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie.
Autor wyróżniony Nagrodą wyraża zgodę na upublicznienie faktu, że został nagrodzony.
Warunkiem otrzymania Nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wizerunku, w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.

V. KOMISJA KONKURSOWA
Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja”).
W skład minimum trzyosobowej Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
Komisja w sposób jednogłośny wybierze zwycięzcę.
Do zadań Komisji należą:
a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym
Zgłoszeniom,
b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) podpisanie listy wybranych Zgłoszeń,
d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu.

VI. ZAŁĄCZNIKI
1. Karta zgłoszeniowa.
2. Zgoda rodziców do udziału w konkursie jeśli uczestnik jest niepełnoletni.

