Regulamin Konkursu Literackiego na napisanie
„Legendy o wróżce Julii”

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach oraz biblioteka
Zespołu Szkół w Lipianach zwanymi dalej Organizatorem ogłaszają Konkurs Literacki na
napisanie „Legendy o wróżce Julii”.
Konkurs prowadzony jest pod patronatem Burmistrza Miasta Lipiany.
Cele konkursu
1. Kształtowanie poszanowania tradycji i historii swojej małej ojczyzny,
2. Lepsze poznanie lokalnych korzeni,
3. Upowszechnianie wiedzy o mieszkańcach Lipian,
4. Promowanie czytelnictwa i kultury czytelniczej,
5. Rozwijanie wyobraźni twórczej,
6. Inspirowanie zainteresowań literackich.
I. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które czują się w jakikolwiek sposób
związane z Lipianami,
2. Konkurs adresowany jest do osób od czternastego roku życia,
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedynie jedną pracę wcześniej nigdzie niepublikowaną i nie
nagradzaną. Przesłanie więcej niż jednej pracy konkursowej jest równoznaczne z
dyskwalifikacją w konkursie.
II. Tematyka prac konkursowych
1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.
2. Powinna prezentować bohatera opowieści, jak również okres historyczny w którym
żył zgodnie z faktami biograficznymi ustalonymi przez organizatora
(załącznik nr 1).
3. Wybór prezentowanych wyżej treści pozostawiony jest autorowi pracy jednakże musi
zawierać elementy mówiące o tym, iż postać wróżki związana jest z lipiańską
biblioteką oraz historią miasta.
4. Tekst pracy powinien być ciekawy, w oryginalny sposób łączyć fakty historyczne lub
geograficzne z fikcją literacka.
5. Prace powinny być podpisane.

III. Forma prac konkursowych
1. Maszynopis, wydruk na papierze formatu A4, tekst napisany ręcznie w sposób czytelny i
przejrzysty, wersja elektroniczna(pdf, doc, docx).
2. Objętość pracy nie może przekraczać 3 stron. W przypadku wydruku komputerowego
praca powinna być napisana czytelną czcionką najlepiej w Arialu-, czcionka 12 odstęp
1,5.
3. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres organizatora:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
im. Agnieszki Osieckiej
ul. Szkolna 17
74- 240 Lipiany
z dopiskiem „Konkurs”
4. Prace w formie pliku tekstowego (pdf, doc, docx) należy przesłać drogą elektroniczną ( w
temacie email należy podać tytuł „Konkurs”) do dnia 31 grudnia 2021 r. na adres:
biblioteka_lipiany@wp.pl
5. Do koperty oprócz pracy konkursowej należy dołączyć zgłoszenie do konkursu
(załącznik nr 2a – dla uczestnika pełnoletniego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych z lub 2 b dla uczestnika niepełnoletniego wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych) - do pobrania ze strony internetowej biblioteki lub w bibliotece
osobiście przy oddawaniu pracy).
6. Zgłoszenie do konkursu zawiera:
▪ imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz wiek autora pracy oraz dokładny adres
zamieszkania.
◦ w przypadku uczestników niepełnoletnich dodatkowo imię i nazwisko
rodzica/opiekuna z numerem telefonu kontaktowego i adresem mailowym, podpis
rodzica/opiekuna.
7. Prace w formie pliku tekstowego powinny mieć również dołączone takie zgłoszenie.
IV. Terminarz konkursu
1. Prace konkursowe w formie określonej regulaminem należy dostarczyć do biblioteki lub
przesłać w terminie do 31 grudnia 2021 r. (Decyduje data stempla pocztowego) na adres
organizatora konkursu.
2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozstrzygnięcia konkursu.
3. Uroczystość ogłoszenia laureatów odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu
(Lipiany, ul. Szkolna 17) w formie zgodnej z obowiązującymi w tym czasie zasadami
bezpieczeństwa sanitarnego.
V. Ocena prac konkursowych
1. Prace nadesłane na konkurs oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych
2. Kategoria I – wiek od 14 do 19 lat

3. Kategoria II – wiek od 20 lat do 120.
4. Prace oceniać będzie powołane przez organizatora jury.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Zgodność z tematem konkursu oraz faktami historycznymi i geograficznymi.
2. Oryginalność prezentowanych treści.
3. Walory literackie.
VII. Nagrody
1. Laureaci konkursu w każdej kategorii wiekowej, którym jury przyzna I, II, i III miejsce
otrzymają nagrody rzeczowe.
2. W kategorii I -wiek od 14 do 19 lat : tablet graficzny, głośnik bezprzewodowy, słuchawki
bezprzewodowe.
3. W kategorii II – wiek 20 lat i więcej : bony podarunkowe w wysokości 200 zł, 150 zł,
100 zł.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
5. Jury może zrezygnować z przyznania którejś nagrody lub dokonać innego podziału
nagród.
VIII.

Prawa autorskie

1. Organizatorem konkursu literackiego jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im.
Agnieszki Osieckiej w Lipianach.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Zgłoszenia mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r., poz. 880, j.t., ze zm.) – dalej:
Utwór.
4. Z chwilą zamieszczenia Zgłoszenia w sposób określony w rozdziale III Regulaminu
Uczestnik powinien posiadać do tego Zgłoszenia wszelkie autorskie prawa majątkowe i
osobiste, oraz swoim działaniem nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Z
chwilą zgłoszenia opisu do udziału w Konkursie utwór powinien być wolny od praw i
roszczeń osób trzecich.
5. Z chwilą zamieszczenia przez Uczestnika Zgłoszenia w sposób określony w rozdziale III
Regulaminu przeniesieniu na Właściciela ulegają autorskie prawa majątkowe do Utworu,
na następujących polach eksploatacji:
 utrwalania i zapisywania całości lub części Utworu dowolną techniką pisarską,
drukarską, w formie zapisu elektronicznego, jaki będzie potrzebny lub dostępny dla
celów publikacji lub rozpowszechniania materiałów,
 zwielokrotniania Utworu, w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w
tym do celów publikacji, jakąkolwiek techniką, w szczególności techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
 rozpowszechnienia Utworu w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w
każdej formie, w tym poprzez sprzedaż, czasowe udostępnienie w formie subskrypcji,
najmem, leasing, użyczenie, odpłatnie jak też nieodpłatnie na dowolnym nośniku, w
tym formie wydruku,
 rozpowszechnienia Utworu poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w całości lub
części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w tym w Internecie, na stronach internetowych Właściciela,





korespondencji i materiałach przesyłanych drogą elektroniczną, lokalnych sieciach
informatycznych, sieciach telefonicznych, za pomocą urządzeń stacjonarnych,
telefonii mobilnej i innych środków komunikowania się na odległość, zamieszczenie
w chmurze, na portalach społecznościowych, w mediach, w tym, w telewizji, radio,
prasie, czasopismach - wprowadzania Utworu, w całości lub w części, do pamięci
komputerów, serwerów, sieci komputerowych, Internetu, wszelkich urządzeń
mobilnych lub elektronicznych, w chmurze,
utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu Utworu, w postaci części
utworu zbiorowego, książkowej, periodycznej, klubowej – łącznie z formą książki /
broszury elektronicznej (tzw. e-book), multibooku, audiobooku, epub, mobi, mp3, w
dowolnej części lub w całości, w konfiguracji ze wszelkimi innymi utworami,
tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, informacjami, reklamami, obrazami,
znakami graficznymi lub słowno- graficznymi;
wykorzystywania Utworu, w całości lub części, przy promocji lub reklamie, w
szczególności w ulotkach, reklamie telewizyjnej, na ofertach cenowych, w katalogach,
materiałach audiowizualnych, na drukach i innych nośnikach informacji lub reklamy,
w formie billboardów, elementu strony internetowej, jako część produktu, oznaczenia
produktu, na portalach społecznościowych, (w tym posty sponsorowane).

