Regulamin Konkursu Czytelnicznego Literatury Koreańskiej 2012

I. Sponsor i organizator:
1) Sponsorem Konkursu Czytelniczego Literatury Koreańskiej 2012, zwanym dalej
Konkursem, jest Literature Translation Institute Korea (LTI Korea).
2) Organizatorem Konkursu
Uniwersytetu Warszawskiego.

jest

Sekcja

Koreanistyki Wydziału

Orientalistycznego

II Cel:
Celem Konkursu jest popularyzacja literatury i kultury koreańskiej w Polsce
III Zasady uczestnictwa:
1) Konkurs ma charakter otwarty, wszyscy mogą wziąć w nim udział.
2) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora
(konkursczytelniczykorea2012@gmail.com) eseju na podstawie lektury O kurze, która
opuściła podwórze (Hwang Sun-mi) lub Syn człowieczy (Yi Munyol), zwanego dalej pracą,
oraz przesłanie podpisanego zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego Regulaminu.
3) Prace nadesłane na Konkurs winny być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim,
wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
4) Praca nadesłana na Konkurs nie może zawierać informacji, które mogą zidentyfikować
autora.
5) Praca nadesłana na Konkurs powinna być zapisana w formacie PDF.
IV Termin składania prac:
Jedynie prace, które zostaną nadesłane do godz. 24:00 20 listopada 2012 roku na adres
konkursczytelniczykorea2012@gmail.com będą mogły wziąć udział w Konkursie.
V Jury Konkursu:
Prace nadesłane na Konkurs będą oceniane przez jury, które zostanie powołane przez
organizatora Konkursu, a jego skład zostanie zaakceptowany przez sponsora Konkursu.
VI Kryteria oceny prac:
1) wyeksponowany związek z co najmniej jednym ze wskazanych utworów (O kurze, która
opuściła podwórze (Hwang Sun-mi) lub Syn człowieczy (Yi Munyol)),
2) oryginalność pracy,
3) poprawność językowa i stylistyczna,

VII Laureaci:
1) Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne (I nagroda – 3000PLN, II nagroda –
1500PLN, III nagroda – 750PLN), a lista laureatów zostanie ogłoszona podczas uroczystości
wręczenia nagród, która odbędzie się pod koniec listopada w Centrum Kultury Koreańskiej w
Warszawie.
2) Nagrodzone prace zostaną przesłane do sponsora Konkursu – Literature Translation
Institute Korea.
3) prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom.
VIII Kontakt z organizatorem
Kontakt
z
organizatorem
Konkursu
konkursczytelniczykorea2012@gmail.com .

odbywa

się

pocztą

elektroniczną

:

IX Postanowienia końcowe
1) Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, jeżeli
będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
3) Organizator, w przypadku gdy nagroda w Konkursie przekroczy 760PLN, pobierze i
odprowadzi podatek na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm.).

