REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
organizowanych przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim PATRIOTYZM 2.0. Jego celem
jest napisanie

krótkiej formy literackiej na temat: „Czym dla Ciebie jest współczesny

patriotyzm?”.
Cele Konkursu:
• przedstawienie własnej interpretacji pojęcia patriotyzmu
• rozwijanie wrażliwości literackiej oraz umożliwienie prezentacji własnych dokonań
artystycznych szerszej publiczności
Regulamin Konkursu:
1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.
2. Konkurs trwa od 18.01.2018 r. do 11.04.2018 r.
3. Konkurs adresowany jest do starszej młodzieży szkolnej (w wieku od 15 do 18 lat) oraz osób
dorosłych z terenu całej Polski i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- młodzież od 15 do 18 roku życia,
- dorośli.
4. Formą prac jest krótka forma literacka odnosząca się do tematyki szeroko pojętego patriotyzmu.
5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o objętości nie przekraczającej 5 stron
znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12), która nie była
wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach. Praca nadesłana na Konkurs musi być
pracą własną i należy przesłać ją w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz zapisaną na płycie

CD.
6. Maszynopisy i płytę należy opatrzyć godłem (pseudonimem) oraz dołączyć kopertę opatrzoną
tym samym godłem i informacją o kategorii wiekowej:
- młodzież od 15 do 18 roku życia – I grupa wiekowa
- dorośli – II grupa wiekowa.
W kopercie należy podać imię i nazwisko autora oraz jego wiek, adres, numer telefonu i e-mail,
a w przypadku osób niepełnoletnich – prosimy dołączyć także oświadczenie prawnego opiekuna
(Załącznik nr 1). Prace należy nadsyłać na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Stefana Żeromskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5, w terminie do 11.04.2018
roku.
7. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. z późniejszymi zmianami. Organizator zastrzega sobie
prawo do wykorzystania i powielania wszelkimi technikami powyższych prac w celach
promocyjnych bez uiszczania honorarium.
8. Do przydzielania nagród uprawnione jest jury, które wyłoni laureatów Konkursu w dwóch
kategoriach wiekowych:
- młodzież od 15 do 18 roku życia,
- osoby dorosłe
9. W każdej kategorii będą przyznane trzy nagrody pieniężne (I, II, III miejsce):
- młodzież: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł i III miejsce – 200 zł
- osoby dorosłe: I miejsce – 800 zł, II miejsce – 500 zł i III miejsce – 300 zł. O ostatecznym podziale
nagród decydują członkowie jury, którzy ocenią pomysł, poziom literacki, zgodność pracy
z regulaminem Konkursu.
10. Na uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu zostaną zaproszeni laureaci oraz w przypadku osób
niepełnoletnich, także ich opiekunowie. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.
Organizator nie zapewnia laureatom zwrotu kosztów podróży
11.
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zainteresowanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wyniki konkursu będą także ogłoszone
na stronie www.bibliokutno.pl.
12. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Dorota Nowaczyk lub Jonasz Fryz,
telefon: 24 355 10 12 wew. 117, e-mail: promocja@bibliokutno.pl

Załącznik nr 1:
………………………………………………………….……(imię i nazwisko rodzica/opiekuna*)
……………………………………………………………………………………………….(adres)
…………………………………………………………………………………………(nr telefonu)
…………………………………………………………………………(nr i seria dow. osobistego)
OŚWIADCZENIE
Jako rodzic/opiekun* działając w imieniu i na rzecz Uczestnika/Uczestniczki* Konkursu (imię,
nazwisko, wiek)……………………………………………………………………………………
niniejszym wyrażam zgodę na jego/jej* udział w Konkursie organizowanym przez Miejską
i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie na zasadach określonych w Regulaminie, z którymi
zapoznałem się i akceptuję. Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą
wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę na jej rozpowszechnianie przez Organizatora bez
wynagrodzenia.
*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………..

data, podpis

