Regulamin konkursu recytatorskiego "Fantastycznie lutnia nastrojona"
1. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Sekcja Literaturoznawców Koła Naukowego Polonistów we
współpracy z Sekcją Studiów Międzynarodowych Koła Naukowego Polonistów.
2. Termin i miejsce
Konkurs rozpocznie się 19 kwietnia 2018 roku o godzinie 13:00 w Dużej Auli Uniwersytetu
Rzeszowskiego (budynek A1 przy al. Rejtana 16c). Miejsce może ulec zmianie, o czym
uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora.
3. Zasady uczestnictwa
a) W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci.
b) Do konkursu zostaną zakwalifikowani uczestnicy w jednej kategorii. Jury przyzna nagrody
i wyróżnienia.
c) Zgłoszeniem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (http://ifp.ur.edu.pl) wysłanie go na
adres: tydzienpolonistow@ur.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia.
d) Uczestnik konkursu ma prawo wygłoszenia fragmentu prozy lub poezji o dowolnej
tematyce z twórczości wybranego pisarza/poety, przy czym czas wystąpienia nie powinien
przekraczać 10 minut. Uczestnik sam decyduje o formie swojego wystąpienia i liczbie
prezentowanych utworów.
e) Uczestnicy mogą prezentować utwory własnego autorstwa.
f) Uczestnicy prezentujący utwory własnego autorstwa są zobowiązani do przesłania ich
tekstów w załączniku do zgłoszenia.
g) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani
kosztów noclegu.
h) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Uniwersytet Rzeszowski w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu
(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami
Dz.U. 133/97).
i) Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na zarejestrowanie w czasie konkursu,
utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach
wydawanych przez Organizatora.

4. Jury
a) W skład jury konkursu wchodzą pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
b) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny wystąpień.
5. Przebieg konkursu recytatorskiego Fantastycznie lutnia nastrojona
a) Konkurs rozpocznie się w Dużej Auli w budynku A1 przy al. Rejtana 16 c w Rzeszowie
19 kwietnia 2018 roku o godzinie 13:00 (miejsce może ulec zmianie, o czym uczestnicy
zostaną powiadomieni przez organizatora).
b) Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 kwietnia 2018 roku po zakończeniu konkursu. Do
wiadomości publicznej zostaną podane jedynie nazwiska laureatów.
6. Nagrody i dyplomy
a) Nagrody zostaną przyznane laureatom i osobom wyróżnionym po ogłoszeniu wyników.
b) Nagrodami są książki z zakresu literatury pięknej. Zwycięzcy zostanie wręczona
pamiątkowa statuetka.
c) Każdy z uczestników otrzyma dyplom pamiątkowy potwierdzający udział w konkursie
recytatorskim "Fantastycznie lutnia nastrojona".
d) Laureaci, którzy nie będą obecni na rozdaniu nagród, zostaną poinformowani telefonicznie
bądź poprzez pocztę elektroniczną o możliwościach odbioru nagrody.
7. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
Regulaminu.
b) Niniejszy Regulamin dostępny jest w Instytucie Filologii Polskiej oraz na stronie
internetowej http://ifp.ur.edu.pl, a także na blogu Sekcji Literaturoznawców
(http://literaturoznawcyur.blogspot.com) w zakładce Tydzień Polonisty.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści powyższego regulaminu, a każdą
wprowadzoną aktualizację poda do wglądu uczestników.

