Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego
Nr 7525/2022
z dnia 19 lipca 2022 r.

REGULAMIN
IV Senioralnego Wojewódzkiego Konkursu Literackiego
pn. „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
w moim dzieciństwie a dziś”

§ 1. Cele konkursu
1. Celem Konkursu Literackiego pn. „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
w moim dzieciństwie a dziś” jest:
1) zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców województwa
opolskiego ukazujących potencjał wielokulturowy regionu opolskiego oraz
zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu Seniora i jego bliskich;
2) pozyskanie ciekawych opisów i przemyśleń w temacie celebrowania świąt
Bożego Narodzenia w minionych latach w poszczególnych gminach,
środowiskach lokalnych i grupach społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk senioralnych i ich rodzin;
3) wyłonienie, nagrodzenie i publikacja zwycięskich prac.
§ 2. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego przy współpracy
z Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.
2. Obsługę organizacyjną związaną z realizacją Konkursu zapewnia Biuro Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
§ 3. Tematyka Konkursu
1. Tematyka prac konkursowych powinna obejmować prezentację tradycji
bożonarodzeniowych z punktu widzenia Seniora.
2. Organizatorowi konkursu zależy na pozyskaniu autorskich refleksji i opisów
mieszkańców województwa opolskiego wywodzących się ze środowisk senioralnych,
których bogate doświadczenie życiowe daje odpowiednią perspektywę do oceny
przemian, jakie zaszły w życiu społecznym i rodzinnym regionu opolskiego.
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§ 4. Zasady udziału w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział Seniorzy – mieszkańcy województwa opolskiego
powyżej 60. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę
pisemną (autorskie refleksje, opis, sprawozdanie, felieton itp.).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie przez autora jednej pracy
konkursowej:
1) w formie papierowej (maszynopis lub wydruk komputerowy w formacie A4)
za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście i w formie elektronicznej
za pośrednictwem poczty elektronicznej – praca w formie elektronicznej musi
być dostarczona w wersji edytowalnej celem umożliwienia jej publikacji
po zakończeniu konkursu;
2) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Regulaminu;
3) wraz z dwoma egzemplarzami Umowy o nieodpłatne przeniesienie autorskich
praw majątkowych (której wzór określono w Załączniku nr 2 do Regulaminu),
podpisanymi przez uczestnika Konkursu;
4) w terminie określonym w § 5. Regulaminu.
3. Dostarczenie pracy z zachowaniem powyższych warunków stanowi potwierdzenie
udziału w Konkursie. Niezachowanie warunków dostarczenia pracy uniemożliwia jej
dopuszczenie do Konkursu.
4. Praca konkursowa nie powinna przekraczać objętości 4 stron maszynopisu formatu A4
z zachowaniem następujących ustawień: czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
odstępy między wierszami: interlinia – 1,5, marginesy (górny, dolny, boczne) – 2,5 cm.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i ma charakter indywidualny.
6. Uczestnik zobowiązany jest do podania, poza danymi teleadresowymi, kontaktowego
adresu e-mail.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac na profilach Samorządu
Województwa Opolskiego w mediach społecznościowych i w publikacjach Samorządu
Województwa Opolskiego. Szczegółowe zasady określa Umowa o nieodpłatne
przeniesienie autorskich praw majątkowych, której wzór określono w Załączniku nr 2
do Regulaminu.
§ 5. Terminarz konkursu
1. Organizator Konkursu zamieszcza informacje na temat Konkursu oraz terminu
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także na profilach Samorządu
Województwa Opolskiego w mediach społecznościowych.
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2. Prace w obu formach – papierowej i elektronicznej – muszą zostać dostarczone
najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. do Sekretariatu Konkursu, którym jest
Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 17 [bud. Instytutu Śląskiego, II p., pok. 209], 45-081 Opole, tel. 77 44
67 847, e-mail: bdo@opolskie.pl) czynny w godzinach 7:30 – 15:30.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości dopiero
po uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród dla laureatów Konkursu.
4. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas
wydarzenia, na które zaproszeni zostaną uczestnicy Konkursu.
5. O terminie i miejscu uroczystego ogłoszenia wyników uczestnicy Konkursu zostaną
powiadomieni przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty
tradycyjnej.
§ 6. Kapituła Konkursowa
1. Organizator Konkursu zapewni do oceny zgłoszonych prac Kapitułę Konkursową,
złożoną z osób posiadających doświadczenie i wiedzę właściwą w temacie Konkursu.
2. Kapituła Konkursowa na podstawie ocen członków rozstrzygnie konkurs, wybierając
laureatów i ewentualne wyróżnienia.
3. W skład Kapituły wejdą przedstawiciele:
1) Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego,
2) Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,
3) Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
4) wojewódzkiej instytucji kultury,
5) Sejmiku Województwa Opolskiego,
6) opolskich mediów
oraz
7) Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Wielokulturowości.
4. Kapituła Konkursowa zostanie powołana osobnym Zarządzeniem Marszałka
Województwa Opolskiego.
5. Obowiązki sekretarza Kapituły Konkursowej pełnić będzie pracownik Biura Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO, który sporządzi protokół z posiedzenia.
§ 7. Nagrody w Konkursie
Organizator Konkursu zapewni laureatom atrakcyjne nagrody. Dodatkowe wyróżnienie
laureatów może stanowić publikacja prac zgłoszonych do Konkursu na profilach Samorządu
Województwa Opolskiego w mediach społecznościowych i w publikacjach Samorządu
Województwa Opolskiego.
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