Regulamin konkursu poetycko - literackiego
„Maria Magdalena patronką lubańskich ulic. Mała lub wielka historia miasta Lubań”

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii
Konopnickiej w Lubaniu. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Lubań.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Szczegółowe informacje na temat Konkursu wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie
www.bibliotekaluban.pl oraz na profilu Biblioteki w portalu społecznościowym Facebook.

II. Forma Konkursu:
Konkurs polega na napisaniu wiersza lub utworu prozatorskiego, który nawiązywać będzie do
tematu Konkursu: „Maria Magdalena patronką lubańskich ulic. Mała lub wielka historia miasta
Lubań”.

III. Cele Konkursu:
1. Zachęcanie do wyrażania własnych myśli słowem pisanym.
2. Popularyzowanie kultury języka.
3. Popularyzowanie nadania miastu patronatu św. Marii Magdaleny.
4. Pogłębianie wiedzy na temat historii Lubania.
5. Propagowanie Biblioteki jako miejsca spotkań, wymiany myśli i pasji.

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych.
2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub

opiekunów prawnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 Dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym
regulaminie,
 Dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej
stanowiącej załącznik do regulaminu Konkursu i dostępnej na stronie internetowej Biblioteki:
www.bibliotekaluban.pl w zakładce „Konkursy”.

4. Do Konkursu można zgłosić tylko własne prace, niepublikowane i nienagradzane w innych

konkursach. Nie dopuszcza się do Konkursu prac zbiorowych.
5. Prace należy umieszczać w kopertach opatrzonych pseudonimem autora. Do prac należy też
dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, zawierającą wypełnioną
czytelnie Kartę zgłoszeniową z danymi autora (dane te potrzebne będą do identyfikacji
uczestnika konkursu oraz kontaktu z uczestnikiem i będą dostępne tylko dla Organizatora,
aż do chwili wyłonienia zwycięzców Konkursu).
6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 wiersze i 2 utwory prozatorskie.
7. Utwory prozatorskie nie mogą przekraczać 10 stron maszynopisu (po ok. 30 wersów na
stronie), czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm (standardowe
ustawienie w programie Word).
8. Prace niespełniające wymogów określonych w regulaminie, nie zostaną dopuszczone do
Konkursu.
9. Prace na Konkurs można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 15.05.2017 r. na
adres siedziby Organizatora:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna , Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań
z dopiskiem „KONKURS POETYCKO – LITERACKI”

V. Kryteria oceniania:
1. Utwory będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach:
 wiersze;
 proza (opowiadanie lub nowela).
2. Kryteria oceny utworów:
 forma wypowiedzi;
 zgodność treści z tematem Konkursu;
 twórczy charakter utworu;
 oryginalność;
 wartości literackie i artystyczne.

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody:
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję ustaloną przez Organizatora, w
terminie do dnia 29.05.2017 r.

2. Komisja decyduje o zakwalifikowaniu prac do Konkursu i przyznaniu nagród.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
4. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
 za zajęcie I miejsca w kategorii Poezja
 za zajęcie I miejsca w kategorii Proza
 maks. po dwa wyróżnienia w każdej z kategorii.
5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta
Lubań.
6. Konkurs trwa do 15.05.2017 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę
w Konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości informacji o
laureacie Konkursu. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Biblioteki
www.bibliotekaluban.pl, na oficjalnej stronie miasta Lubań www.luban.pl oraz w lokalnych
mediach.
8. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres email.

VII. Uwagi końcowe:
1. Dostarczenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika warunków
regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych oraz fotografii
w materiałach reklamowych i na stronie internetowej Biblioteki.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego publikowania prac konkursowych
w różnych formach.
3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135
z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz
do ich poprawiania.
6. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki osobiście lub
pod nr tel. 75 722 24 69.
7. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Komisja i Organizator Konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!

