Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO
u.17-go Stycznia 56 a, 06-400 Ciechanów
tel.570 809 003,
e-mail tyrmandki@coekstudio.pl

Regulamin konkursu TYRMANDKI 2020/2021
1. Organizator konkursu
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.
2. Adresat konkursu
Konkurs ma charakter ogólnopolski, skierowany jest do osób powyżej 15 r.ż.
3. Opis konkursu
Tyrmandki to ogólnopolski konkurs literacki mający na celu
uhonorowanie pamięci Patrona Roku 2020 roku – Leopolda Tyrmanda.
Celem głównym konkursu jest wydanie antologii pokonkursowej pt.
"Piórem Laureata, czyli Tyrmandek wielkie podsumowanie.
Jest to ukłon w stronę amatorów sztuki pisania,
zachęta do dalszej pracy twórczej,
a w efekcie – wyjątkowa publikacja ku pamięci Leopolda Tyrmanda.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie
• ukończone 15 lat;
• wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, utworu konkursowego,
oświadczenia RODO oraz zgody opiekuna na udział w konkursie
(w przypadku osób niepełnoletnich);
na adres tyrmandki@coekstudio.pl, między 10.08.2020, a 31.03.2021 roku;
• spełnienie wymagań literackich zawartych w pkt. 5 regulaminu;
• jeden uczestnik może wysłać maksymalnie jedno zgłoszenie.

5. Wymagania literackie
•
•
•
•

Forma – wiersz moralnego niepokoju;
utwór nie może przekroczyć 2 stron formatu A4 – czcionka Times New Roman 12 –
interlinia 1,5 , akapit- 2,5; format: pdf.,doc.,docx., odt.;
imię i nazwisko autora powinno być w tytule maila, pliku oraz pod treścią utworu
wysłanego na adres konkurs@coekstudio.pl
utwory przesłane po terminie, zbyt długie, niepodpisane – niespełniające
wymogów regulaminowych – będą dyskwalifikowane.

6. Jurorzy i nagrody
• oceny nadesłanych utworów dokona 3-osobowe jury powołane przez organizatora;
• Jury przyzna następujące nagrody:
I miejsce: bon do księgarni wskazanej przez Organizatora – 500 zł + publikacja;
II miejsce: bon do księgarni wskazanej przez Organizatora – 400 zł + publikacja;
III miejsce: bon do księgarni wskazanej przez Organizatora – 300 zł + publikacja;
30 wyróżnień: upominek + publikacja;
Książce „Piórem Laureata, czyli Tyrmandek Wielkie podsumowanie”
zostanie nadany numer ISBN, zostanie ona wysłana Pocztą Polską do
• Biblioteki Narodowej w Warszawie
• Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
• 10 bibliotek oraz czytelni ciechanowskich
• 33 laureatów oraz 3 jurorów;
• Wyniki zostaną ogłoszone 14.05.2021r.
drogą mailową oraz na FB i stronie COEK STUDIO;
nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską na koszt organizatora;
• Wersja elektroniczna publikacji będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej
Organizatora.
8. Uwagi końcowe
• sprawy nie zawarte w regulaminie rozstrzyga organizator;
• wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego
jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;
• wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego jest
jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie utworu na stronie internetowej
organizatora oraz publikacji utworu w końcowym wydawnictwie obejmującym
nagrodzonych uczestników;
• udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie utworu w celach
promocyjnych przez organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich);
• jedyną formą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza
zgłoszeniowego oraz utworu literackiego zgodnie z wszystkimi warunkami regulaminu;

•

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MUSI BYĆ PODPISANY ODRĘCZNIE.

•

ZGODA/ OŚWIADCZENIE RODO OPIEKUNA PRAWNEGO
MUSI BYĆ PODPISANE ODRĘCZNIE. (w przypadku uczestników niepełnoletnich).

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO
u.17-go Stycznia 56 a, 06-400 Ciechanów
tel.570 809 003
e-mail: tyrmandki@coekstudio.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TYRMANDKI 2020/2021

1. IMIĘ I NAZWISKO
…………...........................................................................................................................
2. DATA URODZENIA
...................................................
3. MIEJSCOWOŚĆ
……….......................................................................
4. EMAIL
............................................................................................................................................

5. TELEFON KONTAKTOWY
..........................................................................................................

6. WIERSZ MORALNEGO NIEPOKOJU pt.
…………………………………………………………………………………………………………
7. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU;
8. OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM AUTOREM ZAŁĄCZONEGO UTWORU;
9. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ORGANIZATORA W RAMACH KONKURSU TYRMANDKI 2020/2021.

………..............................................................................
(odręczny podpis uczestnika pełnoletniego lub opiekuna prawnego)

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO
u.17-go Stycznia 56 a, 06-400 Ciechanów
tel.570 809 003
e-mail: tyrmandki@coekstudio.pl

Zgoda opiekuna prawnego
Ja, niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego
…………………………………………………………………………………………………………
na udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Tyrmandki 2020/2021 oraz
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w ramach tegoż konkursu.

……………………………………………………..
(odręczny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

