KONKURS LITERACKI

W KILKU STROFACH O…
EKOLOGII
edycja dolnośląska

Termin składania prac do 18 kwietnia 2020 roku

FINAŁ KONKURSU 28 maja 2020 roku
Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Polkowicach
ul. Skalników 6
Kontakt: tel. 76 723 96 75
e-mail: czytelnia@mgbp.pl

Regulamin konkursu literackiego
„W kilku strofach o… Ekologii ”
edycja dolnośląska
Przepisy ogólne
1. Organizator konkursu: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach.
2. Temat: Wiersz o Ekologii.
3. Adresaci konkursu: Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich
mieszkańców województwa dolnośląskiego od 10 roku życia wzwyż.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Wiąże się z publikacją wizerunku dziecka, imienia,
nazwiska, wieku, klasy, szkoły i utworu dziecka.
5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez Organizatora.
6. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
I.
10 - 12 lat
II.
13 – 15 lat
III.
16 – 18 lat
IV.
Od 19 lat wzwyż.
7. Ocenie podlegają:
forma wypowiedzi – wiersz (biały, rymowany)
zgodność treści z tematem konkursu
poprawność ortograficzna
walory artystyczne, widoczna wrażliwość na piękno przyrody.
8. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną trzy miejsca: I, II i III.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
10. Do swojej pracy każdy uczestnik dołącza wypełnione i podpisane oświadczenie
(załącznik do regulaminu) – jest to warunek konieczny.
Celem konkursu jest:
 kształtowanie postaw proekologicznych prowadzących do wspólnego dbania
o czystość naszej planety,
 rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności za przyrodę,
 uwrażliwianie na rosnące zagrożenia i troska o wspólne dobro,
 popularyzowanie poprawności i kultury rodzimego języka,
 zachęcanie do wyrażania uczuć i myśli słowem pisanym,


propagowanie Biblioteki jako miejsca spotkań i możliwości zaprezentowania swoich
pasji i umiejętności.

Przepisy dotyczące prac:
Każdy uczestnik może nadesłać 1 wiersz. Wiersz należy zapisać czcionką Times New
Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować na kartce formatu A4 (jedna strona tekstu).
Do konkursu można zgłosić tylko własne prace, niepublikowane i nienagradzane w innych
konkursach.
Prace umieszczamy w kopertach opatrzonych pseudonimem autora.
Do prac należy też dołączyć metryczkę zawierającą:
imię i nazwisko autora :
wiek:
adres zamieszkania:
nr telefonu lub e-mail.
Dane te potrzebne będą do identyfikacji uczestnika konkursu, zakwalifikowania
do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz kontaktu z uczestnikiem. Dostępne będą tylko
dla Organizatora, aż do chwili wyłonienia zwycięzców konkursu.
Każdy z uczestników, biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne

wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem.
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (szczegółowe informacje znajdują się w klauzuli informacyjnej
na naszej stronie internetowej www.mgbp.pl w zakładce KONKURSY)
 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ekspozycję
nadesłanych prac oraz ich dalsze wykorzystanie (na stronie internetowej organizatora
konkursu (www.mgbp.pl), mediach społecznościowych (Facebook, Instagram),
zorganizowanie wystawy, która zawierać będzie nadesłane prace itp.) i wielokrotne
nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych,
 prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do dołączenia do swojej pracy podpisanego
oświadczenia (załącznik do regulaminu ) - jest to warunek konieczny.
Prace niespełniające wymogów określonych w regulaminie, nie zostaną dopuszczone
do konkursu.
Organizator powołuje Jury w celu wyłonienia najlepszych prac. Jury decyduje
o zakwalifikowaniu prac do konkursu i przyznaniu nagród. Decyzja Jury jest ostateczna
i nie podlega weryfikacji.
Prace na konkurs można dostarczyć osobiście lub przesłać listownie na adres
Organizatora:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach,
ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice,
z dopiskiem „KONKURS LITERACKI”
Termin nadsyłania prac: 18 kwietnia 2020 roku.
Terminarz:
1. Konkurs trwa do 18 kwietnia 2020 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą
brane pod uwagę w konkursie.
2. Wyniki konkursu (lista laureatów) dostępna będzie na stronie internetowej Biblioteki
www.mgbp.pl w aktualnościach oraz na profilu w portalu społecznościowym
(Facebook) od 22 maja 2020 roku.
3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 maja 2020 roku o godz. 17:30
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach.
4. Ostateczny termin odebrania nagród mija 30 czerwca 2020 roku.
Uwagi końcowe
 nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi
 dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
i zgodą na publikację danych osobowych
 dostarczając pracę na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe
na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac,
zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego
rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych
 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć
uczestników konkursu
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
 dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator Marzena Grech
tel. 76 723 96 75, Czytelnia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

W naszej Bibliotece możesz:
 wypożyczyć książki, czasopisma i gry planszowe
 wypożyczyć płyty z filmami, muzyką i audiobooki
 odebrać kody dzięki którym uzyskasz bezpłatny dostęp
do ebooków na platformie Ibuk
i portalu Legimi
 wziąć udział w spotkaniach autorskich,
wernisażach i wystawach
 wziąć udział w:
 Dyskusyjnym Klubie Książki
 klubie szaradzisty
 spotkaniach poetyckich „Między wierszami”
 spotkaniach z cyklu „Podziel się swoim hobby”
 spotkaniach kulinarnych „Biblioteka od kuchni”
 spotkaniach z kulturą i sztuką „SZTUKmistrz”
 zajęciach „nowe Bajeczkowo”
dla dzieci 3-5 letnich z rodzicami
 kiermaszach i konkursach
 i wiele więcej…
Godziny otwarcia Biblioteki:
Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Informacyjno-Bibliograficzny,
Dział Multimedialny, Dział Dziecięco-Młodzieżowy
11:00 - 18:00
poniedziałek
wtorek

11:00 - 18:00

środa

9:00 - 14:00

czwartek

11:00 - 18:00

piątek

11:00 - 18:00

sobota

9:00 - 14:00

Zapraszamy!

