Regulamin konkursu „Bajki adopcyjne”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu jest Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku.

2.

Konkurs ma charakter tematyczny. Treść nadesłanych na konkurs „bajek adopcyjnych”
powinna dotyczyć adopcji, w tym m. in.: pierwszego kontaktu, spotkań z dzieckiem,
powierzenia pieczy oraz życia po orzeczeniu adopcji.

3.

Utwory literackie należy przesłać e-mailem na adres konkurs@poa-gdansk.pl.
Wiadomość e-mail należy opatrzyć tytułem „Bajki adopcyjne”.

4.

Celem konkursu jest zebranie jak największej ilości prac literackich dotyczących
adopcji. Zebrane utwory zostaną wydane w formie książki, aby ułatwić przyszłym
rodzicom adopcyjnym wprowadzenie informacji dotyczących jawności i wiedzy
o korzeniach w życie nowo stworzonej rodziny, w związku z tym, że rodzice adopcyjni
często zwracają się do nas z prośbą o pomoc w tym zakresie. Wydane opowiadania
mają również na celu promocję idei jawności adopcji,. Mając na uwadze fakt, że
aktualnie na rynku jest znikoma ilość literatury tego typu postanowiliśmy wyjść
naprzeciw oczekiwaniom i przy Państwa pomocy stworzyć taką pozycję. Książka ta
będzie bezpłatna.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Konkurs ma charakter otwarty, mimo to skierowany jest przede wszystkim do obecnych
oraz przyszłych rodziców adopcyjnych.

2.

Dziedzina nadesłanych prac literackich (m. in. fantastyka, literatura faktu) i rodzaj
literacki (epika, liryka, dramat) są dowolne.

3.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 3 prace. Ilość stron jest ograniczona do 5.

4.

Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów, nigdzie
wcześniej niepublikowanych. Prace mogą być napisane na komputerze lub odręcznie.
W przypadku prac pisanych ręcznie należy przesłać skan bajki na ww. adres e-mail.

5.

Razem z opowiadaniem należy przesłać czytelnie wypełnione „Oświadczenie
o przeniesieniu praw autorskich”, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu,
zawierające prawdziwe dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (m. in. w celu umówienia terminu i
miejsca przekazania nagrody).

6.

Utwory należy opatrzyć pseudonimem oraz tytułem. Pseudonim należy również wpisać
w „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich” w nawiasie za imieniem
i nazwiskiem, w celu przyporządkowania pracy do jej autora.

7.

Organizator – zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji ww. utworów
literackich w celach promocyjnych oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą
zwracane.

8.

Wszelkie kwestie sporne, które mogą powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób
ostateczny rozsądza Jury Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku działające
w imieniu Organizatora.
§3
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.06.2021 r.
2. Termin nadsyłania prac upływa 30.07.2021 r.
3. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, jednocześnie lista finalistów zostanie
ogłoszona na stronie internetowej poa-gdansk.pl w terminie do 30.09.2021 r.
4. Wręczenie nagród, w tym termin oraz forma, będzie ustalana w laureatami indywidualne
w kontakcie telefonicznym.
5. Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu Katarzyna Mężykowska
(58 341 46 07, wewn. 31) oraz Karolina Leśniak (58 341 46 07, wewn. 51).
§4
NAGRODY
Dla autorów bajek przewidziane są nagrody:
1.

I miejsce: zestaw pióro oraz długopis marki Parker.

2.

II miejsce: zestaw długopis oraz ołówek marki Parker.

3.

III miejsce: długopis marki Parker.

4.

5 dodatkowych wyróżnień: parasol z logo Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego
w Gdańsku.
§5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.

Nadesłane zgłoszenia poddane zostaną ocenie jury powołanego przez Organizatora.

2.

Decyzje o przyznawaniu nagród są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród lub do
odmiennego ich podziału od wskazanego w paragrafie poprzedzającym.

