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Regulamin konkursu autobiograficznego „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens” 

§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu 

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Autobiograficznego „Sensotwórcy – ludzie, dla których 

tworzenie ma sens” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych (OCWIP).  

2. Stroną internetową Konkursu jest www.ocwip.pl  

3. Termin zgłaszania prac upływa 04.10.2013 roku (decyduje data wpływu do biura OCWIP bądź 

wpływu na adres mailowy).      

§ 2 Cel Konkursu i tematyka prac 

1. Celem Konkursu jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do opisania swoich przeŜyć 

związanych z doświadczaniem niepełnosprawności i aktywnością własną, która nadała sens ich 

Ŝyciu. 

2. Tematem pracy powinna być szeroko rozumiana aktywność (artystyczna, kulturalna, społeczna), 

która stanowiła punkt zwrotny i nadała sens Ŝyciu osobie z  niepełnosprawnością.  

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 
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1. Formą pracy konkursowej jest opowiadanie autobiograficzne w języku polskim (zwane dalej „pracą 

konkursową”). 

2. Pracami konkursowymi nie mogą być teksty nagradzane, publikowane w całości lub we fragmentach 

w którymkolwiek z mediów lub biorące udział w innych konkursach. 

3. Uczestnikiem Konkursu moŜe być osoba z niepełnosprawnością, która posiada orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności do celów rentowych i/lub pozarentowych i prześle pracę konkursową spełniające 

następujące warunki: 

a. Uczestnik Konkursu powinien nadesłać pracę konkursową do dnia 04.10.2013 roku.  

b. Do pracy naleŜy dołączyć dane osobowe autora: imię, nazwisko, pseudonim (ewentualnie), 

kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, numer telefonu, adres do korespondencji, 

adres e-mail oraz podpisane oświadczenie o poniŜszej treści: 

 

Oświadczam, Ŝe  jestem autorem/ką przesłanej na konkurs pracy pod tytułem ……………………….  i 

spełniam warunki zapisane w regulaminie Konkursu.  

Miejsce, data, czytelny podpis 

c. Pracę konkursową naleŜy przesłać z dopiskiem: Konkurs autobiograficzny pt. „Sensotwórcy, 

ludzie dla których tworzenie ma sens” drogą pocztową na adres: 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
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Ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole  

lub  

drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl, w tytule prosimy wpisać dopisek „Konkurs”.  

d. Prace powinny być przesłane w formie: wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą 

elektroniczny zapis pracy w formacie doc. (dotyczy prac przesłanych pocztą), zapis pracy w 

formacie doc. (dotyczy prac przesłanych pocztą elektroniczną). 

e. Dopuszcza się pomoc osób trzecich w celu przepisania tekstu lub zredagowania tekstu 

(drobnej korekty stylistycznej i interpunkcyjnej). 

f. Praca moŜe być opatrzona zdjęciami ilustrującymi opisaną twórczość.  

g. Praca nie moŜe mieć mniej niŜ 3, a nie więcej niŜ 8 stron (A4 pisane czcionką Times New 

Roman 12, odstępy między wierszami 1,5). 

4. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w punktach 1-3 niniejszego paragrafu powoduje 

dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. 

5. Wszystkie nadesłane na konkurs materiały są dokumentem i stanowią własność Organizatora. 
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6. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyraŜeniem zgody przez autora na jej publikację i 

rozpowszechnienie. Autorzy prac konkursowych zrzekają się majątkowych praw autorskich 

związanych z rozpowszechnieniem prac. 

7. Organizator nie odsyła materiałów przysłanych na konkurs. 

  
§ 4  Wyłanianie laureata konkursu i nagrody 

 

1. Do przyznania nagrody uprawniona jest Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Praca zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej tylko wtedy, kiedy spełni kryteria formalne 

opisane w §3 Regulaminu Konkursu. 

3. Ocena merytoryczna pracy obejmuje: 

a. związek z tematem i celami Konkursu. 

b. strukturę pracy, poprawność kompozycyjną, spójność tekstu, język wypowiedzi pisemnej, 

styl wypowiedzi, wartość artystyczną pracy.                                                                                                                                                                                                           

c. odzwierciedlenie własnych przeŜyć związanych z doświadczaną  niepełnosprawnością. 

d. opis przeŜyć związanych ze znalezieniem nowej drogi Ŝyciowej poprzez aktywność (np. 

artystyczną, kulturalną, społeczną), która nadała sens Ŝyciu autorowi pracy. 
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4. Organizatorzy nie zapewniają pisemnych ani ustnych recenzji prac. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi: nie później niŜ 29.11.2013 roku.  

6. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.ocwip.pl  

7. Pula nagród jest następująca: 

I nagroda ( o wartości 500,00 zł)  

II nagroda (o wartości 400,00 zł)  

III nagroda (o wartości  300,00 zł)  

Dodatkowo najlepsze prace opublikowane będą w formie ksiąŜki, a z wybranymi laureatami zostaną 

przeprowadzone wywiady i zamieszczone na stronie www.ocwip.pl oraz portalu www.ngo.pl w 

zakładce „opolskie”. Za opracowanie i wydanie publikacji odpowiada Partner Wspierający 

Konkursu.  

8. Organizator Konkursu ma prawo do korekty treści prac konkursowych związanej z działaniami 

redakcyjnymi. Nie będzie naruszana jednak zawartość merytoryczna tekstu. 

9. Decyzja Organizatora w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna i 

nie podlega odwołaniu ze strony Autorów. 
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§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.   

2. Uczestnik konkursu wyraŜa zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów 

Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny,       

o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronach internetowych: www.ocwip.pl  

 

 


