
 
 

 

 

REGULAMIN   

KONKURSU  NA TEKST SZANTY 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, partnerem jest Zespół 

Szkół Morskich 

 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego tekstu na szantę w ramach projektu Kilwaterem 

Eryka Pomorskiego, który realizuje Organizator w ramach programu "Równać Szanse".  

 

 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

3a.  Konkurs jest skierowany do wszystkich bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 

3b. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenia do  konkursu dokonuje rodzic bądź  

      opiekun prawny.  

3c. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika   

      Konkursu jest równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego  

      imienia i nazwiska w publikacjach dotyczących Projektu oraz jego promocji. 

       3d. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace własnego autorstwa, nigdzie niepublikowane 

             i nienagradzane, do których prawa autorskie posiada wyłącznie Uczestnik. 

      3e. Wraz z przesłanym tekstem  każdy autor podpisuje i przesyła do Organizatora oświadczenie  

           o  wyrażeniu zgody na jego udostępnianie, niekomercyjne wykorzystanie praw, publikację,  

           wykorzystanie tekstu do utworu muzycznego oraz przetwarzanie danych osobowych. 

      3f. Tekst musi odnosić do tematyki projektu, którym  jest Darłowo, Eryk  Pomorski, morze i  

            żeglarstwo. 

       

5. Forma pracy konkursowej 

 

     5a. Tekst musi posiadać minimum 12 wersów      

     5b. Praca może być wykonana ręcznie lub techniką komputerową. 

     5c. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

           - PRACA RĘCZNA  czytelnie, na formacie A4    lub wydruk       

           - TECHNIKA KOMPUTEROWA format WORD nagrany na nośnik (płyta Cd, dysk pamięci)  

             bądź przesłany na e-maila 

           - w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych czy wulgarnych 

           - być łatwo identyfikowane z projektem, 

           - wzbudzać pozytywne emocje 

     5d. Każdy uczestnik może złożyć do konkursu maksymalnie 4 teksty. 

 

6.  Zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim: 

 

           -  imię i nazwisko autora pracy 

           -  dane kontaktowe 

  



 
 

 

7. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 

     Teksty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27.11.2017r. 

       -  na adres mailowy: stowarzyszenie.ksr@interia.pl   

       -  do sekretariatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (ul. Szpitalna 1,  76-150 Darłowo) 

       -  do sekretariatu Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda (ul. Morska 56, 76- 

          50 Darłowo).   

       - sekretariaty czynne w godz. 7-15.00 

       - pocztą na adres: Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region ul. Chopina 15/1, 76-150 Darłowo 

       - kopertę z pracą należy opisać tekstem "Konkurs na SZANTĘ" 

 

 

 8. Kryteria oceny prac konkursowych 

 

     - Zgodność tekstu z tematyką. 

     - Melodyjność 

 

9. Decyzja co do wyboru zwycięzcy przez Organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

 

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

 

11. W razie pytań lub niejasności Uczestnicy proszeni są o kontakt mailowy z Organizatorem. 

 

12. Nagrody dla autora zwycięskiego tekstu: 

 

       - seria książek Leopolda Tyrmanda        

       - statuetka i dyplom  

       - rejs na Gotlandię 

 

13.  Rozstrzygnięcie konkursu   nastąpi w ciągu 4 dni od daty zakończenia składania projektów 

konkursowych  (1 grudnia 2017r.).  

 

5 grudnia odbędzie się uroczyste wręczenie nagrody zwycięzcy w Darłowie ( internat ZSM, 

          ul. Stefana Żeromskiego 25 / 76-150 Darłowo ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie tekstu szanty 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika ................................................................ 

 

wiek..............lat 

 

pesel................................................ 

 

Nr telefonu .................................... 

 

Adres zamieszkania uczestnika .......................................................................................... 

 

Adres e-mail .............................................................................. 

 

 

 

Oświadczam, że przyjmuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu na tekst. 

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłaszanej do konkursu. 

Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca nie była wcześniej drukowana i wykorzystywana i 

posiadam do niej wszystkie prawa. 

 

Wyrażam zgodę na niekomercyjne wykorzystywanie i powielanie mojego tekstu  przez 

Organizatorów, według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania 

dla celów promocyjnych i informacyjnych, a szczególnie w formie utworu muzycznego jako jego 

tekst. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu, w celach 

związanych z konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

       

      Darłowo, …….............                                              ............................................... 

      (miejscowość,data)                                 (czytelny podpis uczestnika) lub opiekuna prawnego 

 

           


