ORSZAK TRZECH KRÓLI W TUCHOLI
oraz
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUCHOLI
IM. ALEKSANDRA JANTY-POŁCZYŃSKIEGO

ogłaszają

Parafie tucholskie

www.parafia-bartlomiej.tuchola.pl

www.parafiajakub.pl

bozecialo.tuchola.pl

KONKURS POETYCKI
NA NAPISANIE KOLEJNEJ
ZWROTKI DO KOLĘDY
„BÓG SIĘ RODZI”

www.parafiarudzkimost.pl

REGULAMIN

Sponsorzy

Michał Kądziela
Zakład Usług Przeciwpożarowych
„Gaśnica”

2Siostry
Atelier Urody
AG.Jakóbczak

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski
objął Patronatem Honorowym
Orszak Trzech Króli w Tucholi

Fotografia pochodzi ze zbiorów
Parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Tucholi.

Tuchola, listopad 2017 r. - styczeń 2018 r.

1. Organizatorami konkursu są:
 Orszak Trzech Króli w Tucholi
 Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra JantyPołczyńskiego
2. Cele konkursu:
 pielęgnowanie tradycji tworzenia i śpiewania kolęd w okresie
Świąt Bożego Narodzenia
 rozwijanie pasji poetyckich i literackich wśród dzieci
i młodzieży
 kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży
wobec tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego
Narodzenia,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień literackich
dzieci i młodzieży.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów, młodzieży i dorosłych
mieszkańców Tucholi
4. Tekst kolejnej zwrotki kolędy „Bóg się rodzi” należy nadesłać do 20
grudnia 2017 r.
5. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
 uczniowie klas VII szkoły podstawowej i klas II i III gimnazjów
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 kategoria – rodzinna – dorośli wspólnie z dziećmi.
6. Udział w konkursie następuje poprzez:
 wysłanie tekstu pocztą lub osobiste dostarczenie do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tucholi im. Aleksandra JantyPołczyńskiego przy ul. Pocztowej 7B.
7. Zasady uczestnictwa:
 Kolejna zwrotka kolędy „Bóg się rodzi” musi być całkowicie
nową twórczością autorską i nawiązywać do motywów oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia, do symboliki i obrzędowości
chrześcijańskiej, a także idei miłości, pokoju, dobra. Powinna
bazować na rytmie i konstrukcji zdań, których użyto przy tworzeniu oryginału kolędy „Bóg się rodzi”.
 Wraz ze zwrotką kolędy należy przesłać następujące dane
osobowe autora w zaklejonej kopercie z graficznym symbolem godłem (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa (wiek), telefon

kontaktowy dane nauczyciela/rodzica/opiekuna). W przypadku
braku tych danych tekst nie weźmie udziału w konkursie.
 Na kopercie z godłem należy napisać jedną z czterech kategorii
konkursu
 Zwrotkę należy przesłać w 3 egzemplarzach z takim samym
godłem jak na kopercie z danymi osobowymi autora.
8. Tekst zwrotki kolędy zostanie oceniony przez Jury złożone
z przedstawicieli Orszaku Trzech Króli w Tucholi.
9. W konkursie przyznane zostaną kolejno nagrody rzeczowe za I, II i III
miejsce w każdej kategorii.
10. Nagrodzone prace wysłane będą do Fundacji Orszaku Trzech Króli na
konkurs o zasięgu ogólnopolskim.
11. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatorów konkursu,
którzy mają prawo nieodpłatnie publikować je na łamach swoich
wydawnictw.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 stycznia 2018 r.
na podsumowaniu Orszaku Trzech Króli na tucholskim rynku.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania,
przetwarzania oraz zaśpiewania zgłoszonej zwrotki kolędy .
14. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnictwo
w konkursie obejmuje zgodę na publikację imienia i nazwiska
zdobywcy nagrody oraz jego wizerunku na stronach internetowych
Organizatorów w prasie i innych portalach internetowych
i społecznościowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra JantyPołczyńskiego. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że
podanie danych osobowych warunkuje możliwość udziału w konkursie,
oraz że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz
ich poprawiania.
15. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
16. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatorów. Wszelkie decyzje Organizatorów będą wiążące
i ostateczne.
Regulamin został sporządzony na podstawie ogólnopolskiego regulaminu konkursu
poetyckiego na napisanie kolejnej zwrotki do kolędy „Bóg się rodzi” organizowanego przez
Fundację Orszak Trzech Króli.

