REGULAMIN
KONKURSU POETYCKIEGO

TOTUS TUUS,
MARYJO!
W HOŁDZIE
BŁOGOSŁAWIONEMU
JANOWI PAWŁOWI II
WARSZAWA – RZYM – 2014

Konkurs zostaje ogłoszony z okazji przewidywanej
kanonizacji Błogosławionego Papieża Jana Pawła II, który
całe swoje życie i kapłaństwo zawierzył Matce Bożej. Jego
Biskupim hasłem było – „TOTUS TUUS”.
1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu Poetyckiego „TOTUS TUUS,
MARYJO! W Hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi
II”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Towarzystwo
Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie,
ul. Felińskiego 28.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpocznie się w dniu 15 października 2013 r., a
zakończy 31 grudnia 2013 r.

3. WARUNKI KONKURSU
Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Jest skierowany do młodzieży katolickich szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych oraz
publicznych
i
prywatnych
szkół
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i wyższych, noszących imię Jana
Pawła II.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy
skończyli 13 lat oraz studenci do 24 roku życia.
Obowiązuje ich zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 2
wiersze.

Wiersze przesłane na konkurs powinny być poświęcone
tematyce maryjnej, także ukazaniu kultu maryjnego w
posłudze duszpasterskiej Ojca Świętego Jana Pawła II.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace
napisane samodzielnie przez każdego z uczestników.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Wiersze mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na
adres Organizatora: towarzystwojp2@o2.pl lub pocztą na
adres Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, 01569 Warszawa ul. Felińskiego 28.
Prace należy przesłać do 31 grudnia 2013 r. do godziny
24.00 (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data
stempla pocztowego).
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez
komisję, która najlepsze z nich zakwalifikuje do druku w
specjalnej
publikacji
przygotowywanej
z
okazji
kanonizacji Jana Pawła II. Zawierać ona będzie utwory
poetyckie twórców różnych epok oraz wizerunki polskich
Madonn. Do części książki poświęconej poezji Organizator
konkursu zamierza dołączyć nagrodzone i wyróżnione w
konkursie prace młodych twórców z pokolenia JPII.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2014 r.,
a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Organizatora.
Niezależnie od powyższego, zwycięzcy konkursu zostaną
powiadomieni przez Organizatora stosownym pismem
przesłanym drogą elektroniczną.

5. NAGRODY
1. Dwie pierwsze nagrody to bezpłatny wyjazd na
kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II do Rzymu.
2. Trzy wyróżnienia nagrodzone zostaną cennymi
wydawnictwami o Błogosławionym Janie Pawle II.
3. Nagroda specjalna – niespodzianka – dla najmłodszego
uczestnika konkursu.
Wybrane prace zostaną zamieszczone w przygotowywanej
specjalnie publikacji, którą otrzymają wszyscy uczestnicy
konkursu.
6. PRAWA AUTORSKIE
Z chwilą przesłania utworów do Organizatora, uczestnik
konkursu przekazuje tym samym na Organizatora prawa
autorskie do wykorzystywania tych utworów.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
Organizatora.
Wszelkie pytania i uwagi można przesyłać na adres e-mail
Organizatora.
Nieprzestrzeganie regulaminu
wykluczenie z konkursu.

oznacza

automatycznie

Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą
być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
wykonywania obowiązków związanych z Konkursem.
Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Zapraszamy do udziału w konkursie młodych ludzi,
którzy tak bardzo byli ukochani przez Jana Pawła II.

