
REGULAMIN KONKURSU

1. Uczestnik  Konkursu  „Homo  locum ornat,  non  locus  hominem”  („Człowiek  zdobi
miejsce,  nie  miejsce  człowieka”)  akceptuje  regulaminu  i  sugestie  zawarte  
w  preambule  (pismo  przewodnie)  IX  edycji  DNI  ROMANA  WILHELMIEGO  
W POZNANIU.

2. Konkurs trwa od 16 czerwca do 10 października 2016 r. Data zakończenia Konkursu
wyklucza przyjęcie pracy konkursowej po upływie ostatecznego terminu.

3. Objętość pracy konkursowej nie może przekroczyć trzech tysięcy znaków pisarskich,
a jej tekst nie może nie może być wcześniej publikowany lub zgłaszany do innego
konkursu.

4. Pracę konkursową należy przesłać:

a) w  wersji  papierowej  na  adres:  FUNDACJA  sceny  na  piętrze  TESPIS,  
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań,

b) w wersji elektronicznej na adres: express-poznan@wp.pl,

c) w wersji elektronicznej na adres: j.licki@ko.poznan.pl.

Wysyłka pracy konkursowej na podane powyżej trzy adresy jest warunkiem przyjęcia
przez Jury Konkursu.

5. Pracę konkursową w obu wersjach należy opatrzyć:  personaliami i adresem autora,
numerem  telefonu  kontaktowego,  nazwą  i  adresem  szkoły,  a  także  personaliami
Promotora pracy.

6. Jury  Konkursu  zakończy  obrady  17  października  br.  Werdykt  Jury  zostanie
opublikowany przez Organizatorów Konkursu w mediach patronackich.

7. Laureaci  i  Promotorzy  oraz  ich  macierzyste  szkoły  otrzymają  indywidualne
informacje o wynikach Konkursu.

8. Nagrody indywidualne funduje FUNDACJA sceny na piętrze TESPIS, a nagrody dla
szkół funduje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

9. Kategorie nagród indywidualnych Konkursu:

a) Nagroda Główna: – ZŁOTY LAUR LAUREATA KONKURSU,

                              - ZŁOTY LAUR PROMOTORA KONKURSU.

           b) Wyróżnienia: - SREBRNY LAUR LAUREATA KONKURSU (dwie prace),

                                      - SREBRNY LAUR PROMOTORA KONKURSU (dwie osoby).
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         c) Puchary i dyplomy dla najlepszych trzech szkół.

    10. Prace konkursowe wskazane przez Jury Konkursu zostaną opublikowane na stronie  
           internetowej www.scenanapietrze.pl i na profilu fb. Praca Laureata Nagrody Głównej 
          znajdzie się w listopadowym wydawnictwie jubileuszowym GONIEC Sceny na Piętrze.

   11.  Autor Nagrody Głównej i jego Promotor otrzymają zaproszenie na uroczystość 

           wręczenia nagród 3 listopada br. do teatru Scena na Piętrze. W tym dniu przypada 
          25. Rocznica śmierci Wilhelmiego.

  12. Pozostali Laureaci, Promotorzy i ich macierzyste szkoły nagrody i puchary otrzymają
         w późniejszym terminie ustalonym w indywidualnym trybie.

         Poznań, 16 czerwca 2016 r.                                               Komitet Konkursowy

http://www.scenanapietrze.pl/

