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Rychwał 2015 

Cele Konkursu: 

 

1. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość; 

 

- stwarzanie możliwości poznawania historii Małej Ojczyzny, 

- budowanie postaw patriotycznych, 

- uwrażliwianie na losy Ojczyzny, 

- utożsamianie się z miejscem urodzenia. 

 

2. Promowanie lokalnych talentów. 

 

Organizatorzy: 

 

1.    Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał. 

2.    Orkiestra Dęta Quantum OSP w Rychwale. 

3.    Zespół Szkół w Rychwale. 

 

Zasady organizacyjne: 

 

1. Adresaci Konkursu – dawni i dzisiejsi członkowie Orkiestry Dętej  Quantum    

w Rychwale i jej sympatycy; uczniowie zafascynowani historią regionu. 

 

                  2.   Zasady uczestnictwa: 

- warunkiem jest napisanie tekstu poetyckiego lub prozatorskiego 

  na podany temat, 

- jeden autor może przedstawić jeden tekst, 

- prace konkursowe powinny być napisane komputerowo (rozmiar 

  czcionki 14 lub 12) lub ręcznie (czytelnie) i podpisane przez  

  autora (imieniem i nazwiskiem), 

 

     3. Kryteria oceniania: 

- twórczy charakter utworu, 

- oryginalność i zgodność treści z tematyką, 

- poprawność stylistyczna i językowa. 

    4. Termin i forma składania prac: 

Do 19 października br. Z dopiskiem na kopercie: „KIEDY ODZYSKALIŚMY 

NASZ DOM…”. Prace można składać osobiście u Katarzyny Osajdy lub 

Danuty Maciaszek albo poprzez e – mail: k.osajda@o2.pl. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu planuje się w dniach od 25. 10 do 30.10.2015 r. 

 

mailto:k.osajda@o2.pl


6. Skład Komisji: 

Kapelmistrz – Zbigniew Osajda – honorowy przewodniczący 

Leokadia Śniegowska – przewodnicząca 

Katarzyna Osajda – sekretarz 

Danuta Maciaszek – członek 

 

7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 

 

Postanowienia ogólne: 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 

września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów w celu 

publikacji i innych form prezentacji. 

Sponsorzy: 

Starostwo Powiatowe w Koninie. 

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale. 

 

  

 

 

 


