REGULAMIN
Konkursu pt.:

„Moja służba”.

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej przy współudziale redakcji
czasopisma „Dylematy Policyjne” ogłasza z okazji dwudziestopięciolecia Policji
konkurs pt.: „Moja służba”.
Konkurs ma na celu prezentację indywidualnych policyjnych doświadczeń ,
przeżyć i wspomnień ze służby, pokazanie blasków, ale i trudów jej pełnienia.

§1
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do policjantów w służbie czynnej i w stanie spoczynku.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy na temat : „Moja służba”.
3. Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w konkursie, wcześniej niepublikowaną (drukiem, w formie elektronicznej, jak
i w Internecie) i nienagradzaną w innych konkursach, do których uczestnikowi
przysługuje pełnia praw autorskich - zgodną z tematyką konkursu i nie może
równolegle brać udziału w innych konkursach. Nie dopuszcza się prac zespołowych.
4. Autor pracy bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw
autorskich osób trzecich i wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację
prac.
6. Do konkursu będą przyjmowane prace, nie dłuższe niż 4 (cztery) strony
znormalizowanego maszynopisu, zapisanego czcionką Times New Roman o wielkości
12 punktów, złożone w 2 egzemplarzach wydruku jednostronnego na papierze
formatu A-4.
7. Pierwsza strona pracy powinna być opatrzona: hasłem - konkurs „Moja Służba”
oraz zawierać Tytuł pracy i Godło. W osobnej kopercie opatrzonej Godłem należy
umieścić kartę identyfikacyjną (karta stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
8. Przesyłając pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na wykorzystywanie swoich
danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich
poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą
udostępniane osobom trzecim.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów
publikowanych prac.

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

§2
Termin i miejsce składania prac
Prace należy składać w siedzibie Stowarzyszenia bądź przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej (KWP we Wrocławiu), 50-035 Wrocław,
pl. Muzealny 2/4 z dopiskiem: „Konkurs literacki”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

§3
Jury
1. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora, którego skład
zostanie ogłoszony przed terminem rozstrzygnięcia konkursu na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
2. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę: oryginalność i samodzielność
w podejściu do tematu, spójność formy i poziom literacki prac.

§4
Nagrody i wyłanianie laureatów Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia.
Autorom prac nagrodzonych organizator zapewnia publikację.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane przez organizatora.
O fakcie przyznania nagród lub wyróżnień autorzy pracy zostaną powiadomieni.
Wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpi w związku z uroczystościami
związanymi z obchodami Święta Policji 2015 roku.

Załącznik nr 1

KARTA IDENTYFIKACYJNA
konkursu :
„Moja służba””

GODŁO …………………………………………………………….…………………………
TYTUŁ

………………………………………………………………………………………

IMIĘ i NAZWISKO ………………………………………………….………………………
stopień, okres służby oraz nazwa aktualnej/ostatniej jednostki:
…………………………………………………………………………………………………...
ADRES
do korespondencji ……………...……………………………………………………………
e-mailowy: ……………………………………………………………………………………
TELEFON KONTAKTOWY……………………...……………………………………………

Oświadczenie Autora tekstu:

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej i dotąd nigdzie nie publikowanej pracy
i zgadzam się z warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie.

..................................................................................................................................................
miejscowość, data i podpis autora

