Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza wszystkich miłośników
naszego miasta do udziału w konkursie poetyckim ‘’Urokliwe Szczawno”.
Konkurs jest ogłoszony w związku z obchodami XXXIX Dni Szczawna- Zdroju.

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO „UROKLIWE SZCZAWNO”
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. BoyaŻeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.
2. Cele konkursu:
- odkrywanie talentów,
- zainteresowanie poezją i twórczością artystyczną,
- promocja miasta i ukazanie jego piękna,
- pobudzanie aktywności twórczej.
3. Uczestnicy konkursu:
- Uczestnikami mogą być wszystkie osoby ceniące urok naszego miasta bez
względu na wiek i miejsce zamieszkania,
- Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – wiek do 12 lat ,
II kategoria – od 13 do 19 lat,
III kategoria – powyżej 20 lat
- Zwycięzcy pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają dyplomy i upominki,
pozostali uczestnicy - wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy.
- W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.
4. Forma pracy
- utwór nie powinien zawierać więcej niż 4 strony,
- prace powinny być wydrukowane, napisane czcionką Times New Roman 12,
interlinia 1,5,
- treść – zgodna z tematem konkursu: wszelkie formy przedstawienia miasta
Szczawno-Zdrój jako miejsca urokliwego, pięknego, w którym miło jest mieszkać i
wypoczywać, itp.
5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
- Prace należy nadsyłać lub dostarczać osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Szczawnie-Zdroju do dnia 24 maja 2019 r.

− Wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w
innych konkursach, a także nie publikowane w sieci Internet,
− Wiersz musi być opatrzony godłem tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest
zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie poetyckim,
który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź
cyfr,
− W osobnej zaklejonej kopercie również opatrzonej godłem, należy umieścić
dane personalne:
•

imię i nazwisko,

•

data urodzenia,

•

adres zamieszkania,

•

telefon,

•

e-mail kontaktowy

•

klauzulę (oświadczenie): zgoda autora ./załącznik 1/ lub opiekuna
prawnego /załącznik 2/ na udział w konkursie

- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 wiersze,
- Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
6. Rozstrzygnięcie konkursu

- Prezentacja najlepszych prac i wręczenie nastąpi podczas uroczystości z okazji
XXXIX Dni Szczawna -Zdroju – 8.06.2019r.
- Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do
31.05.2019 roku.
- Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz
ogłoszona w lokalnej prasie.
- Uczestnikom spoza Szczawna, którzy nie będą mogli odebrać nagród osobiście,
zostaną one przesłane za pośrednictwem poczty.
7. Postanowienia końcowe.
- Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego
regulaminu.
- Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.
Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem,
prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w
Internecie i prezentacji na wystawach.
-Prace niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi
normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.

- W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
- Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej
www.mbp-szczawno.pl.

Załącznik 1
Oświadczenie
Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu poetyckiego ‘’Urokliwe Szczawno”
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz wyrażam
zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach na stronie internetowej
MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w
ZZzzzz
Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./
Przystępując do konkursu, przekazuję prawa autorskie mojego utworu na rzecz
Organizatora oraz wyrażam zgodę na opublikowanie mojego utworu w antologii oraz
regionalnych mediach

……………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

Załącznik 2
Oświadczenie rodziców
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………….
w konkursie poetyckim „Urokliwe Szczawno” organizowanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz opublikowanie informacji o
udziale, wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju,
portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź.
zm./ Przystępując do konkursu, przekazuję utwór mojego dziecka oraz prawa
autorskie na rzecz Organizatora oraz wyrażam zgodę na opublikowanie mojego
utworu w antologii oraz regionalnych mediach .

…………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

