
REGULAMIN  KONKURSU NA 

"NAJCIEKAWSZĄ LEGENDĘ O SANDOMIERZU" 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów sandomierskich szkół podstawowych,  
a także gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Organizatorem konkursu jest Sandomierskie Centrum Kultury. 
3. Zgłaszanie uczestników i przesyłanie prac odbywa się drogą e-mailową na 

adres: biuro@esceka.pl w terminie do dnia 19.06.2017 roku do godziny 12.00 
włącznie. 

4. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie, I - szkoły podstawowe oraz II - gimnazja i 
szkoły ponadgimnazjalne. 

5. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł legendy, jej treść, imię i nazwisko autora, jego 
wiek i kategorię, numer kontaktowy oraz adres e-mail. 

6. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

I. Spośród wszystkich nadesłanych do 19.06.2017 roku prac, Komisja wybierze po 3 
najlepsze z danej kategorii. 

II. Autorzy 3 najlepszych prac z danej kategorii zostaną zakwalifikowani do 
finału, który odbędzie się podczas imprezy plenerowej na Bulwarze im. Marszałka J. 
Piłsudskiego w dniu 24 czerwca: Wianki/Noc Świętojańska. Około godziny 19.00 
autorzy najlepszych 6 prac będą mieli za zadanie zaprezentować swoją legendę na 
scenie w formie opowiadania/prezentacji. 

7. Legenda powinna być autorska, ale może być inspirowana inną, już istniejącą. 
8. Uczestnik zakwalifikowany do finału zostanie powiadomiony o tym fakcie  

w dniu 21.06.2017 roku drogą telefoniczną i e-mailową do godziny 16.00 na podany 
przez siebie kontakt.   

9. Uczestnik powinien przygotować się do zaprezentowania legendy w formie 
opowiadania na scenie podczas wydarzenia: "Wianki - Noc Świętojańska” –  
ok. godz. 19.00 w dniu 24.06.2017 roku. 

10. Czas wystąpienia/prezentacji/opowiadania nie może przekraczać czterech minut. 
11. Uczestnicy finału konkursu zostaną nagrodzeni, a laureaci w poszczególnych 

kategoriach otrzymają nagrody specjalne. 
12. O kwalifikacji do konkursu decyduje nieprzekraczalny czas zgłoszenia, który upływa 

19.06.2017 roku o godz. 12.00. 
13. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie 

treści nadesłanej legendy z podaniem jej autora na stronach 
internetowych: www.sandomierz.pl i www.esceka.pl 

14. Komisja konkursowa będzie oceniać legendy biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
wartość merytoryczna, związek z Sandomierzem, wyraz artystyczny – sposób jej 
przedstawienia w finale. 

15. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych – regulamin nie dopuszcza 
składania prac zbiorowych. 

Zachęcamy do uczestnictwa! 

Sandomierskie Centrum Kultury 
ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz 
tel. 15 8322964, e-mail: biuro@esceka.pl 

mailto:biuro@esceka.pl
http://www.sandomierz.pl/
http://www.esceka.pl/

