Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton
pod patronatem red. Michała Ogórka

§1
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton
pod patronatem red. Michała Ogórka, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach zwany dalej
„Pałacem”
§2
1. Pałac ogłasza Konkurs dla młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w wieku 13 – 20 lat z terenu całej Polski na felieton na dowolny temat.
a) forma pisemna - objętość może być mniejsza nawet niż 2 strony formatu A4, zadrukowane
czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza;
b) nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;
c) musi być podpisana pseudonimem.
2. Praca nie może zawierać zdjęć, rysunków i żadnych innych przedstawień graficznych.
3. Praca zgłoszona na Konkurs powinna być pracą niepublikowaną i nie zgłaszaną na inny
Konkurs.
4. Autorzy prac konkursowych przekazują je do Organizatora Konkursu w 1 egzemplarzu w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej e-mailem na adres: ewa.maj@pm.katowice.pl
(plik edytora tekstów Word lub kompatybilny);
5. W przypadku gdy uczestnik Konkursu w dniu składania pracy konkursowej nie ukończył
18-go roku życia, warunkiem wzięcia przez niego udziału w Konkursie jest wyrażenie na to
zgody, przez jego rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażona w treści Karty zgłoszenia
uczestnika Konkursu.
§3
1. Do każdej pracy należy dołączyć - w sposób umożliwiający jednoznaczne do niej przypisanie zamkniętą kopertę z Kartą zgłoszenia uczestnika Konkursu - wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu (bezwzględnie wymagane jest wypełnienie 1 i 3 części Karty,
a w przypadku uczestnika niepełnoletniego w dniu składania pracy konkursowej również 2
części Karty);
2. Prace, oznaczone na kopercie dopiskiem „Felieton”, należy nadesłać w terminie do końca
stycznia 2019 roku na adres: Pałac Młodzieży, 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26,
Pracownia Promocji z dopiskiem FELIETON;
3. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
4. Z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs jej autor przeniesie nieodpłatnie na Organizatora
Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym
przedmiotem pracy konkursowej, Organizator zastrzega sobie prawo do jej publikowania i
wykorzystania w całości, bądź wybranych fragmentów - podpisane imieniem i nazwiskiem
bądź wybranym pseudonimem wg zastrzeżenia autora lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
5. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom.
§4
1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z
profesjonalnych dziennikarzy, przedstawicieli ogólnopolskich mediów.

2. Kryteriami oceny będą:
a) spełnienie wymogów formy dziennikarskiej jaką jest felieton
b) atrakcyjność doboru tematu pracy;
c) poprawność językowa;
d) oryginalność pracy.
1. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do oceny
merytorycznej.
2. Zgłoszone prace podpisane pseudonimami oceniane będą tak, aby Członkowie Komisji
Konkursowej nie znali danych personalnych ich autorów.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
4. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie 6 laureatów, w tym trzy nagrody i trzy wyróżnienia;
Informacja o zwycięzcach oraz o wręczeniu nagrody opublikowana zostanie na stronie
internetowej: www.pm.katowice.pl, w zakładce: Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton
§5
1.
2.
3.

Nagrody dla laureatów Konkursu, w każdej z kategorii, ufundują redakcje będące patronami
medialnymi Konkursu oraz Pałac Młodzieży w Katowicach.
Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie oraz odrębnym
pismem/drogą elektroniczną o wynikach konkursu i uroczystości wręczenia nagród.
W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród będzie
możliwość ich późniejszego przesłania przez Organizatora na adres Laureata
§6

1.
2.
3.
4.

Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu
Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela pracownik Pałacu Młodzieży: Ewa Maj, adres
e-mail: ewa.maj@pm.katowice.pl, tel. 607311444.
Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii
wynikających z niniejszego Regulaminu.

