REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Tczew 1918-1920 – Droga do Niepodległej”

I.

Informacje ogólne

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie zwana dalej Biblioteką lub Organizatorem.

II.

Cele konkursu literackiego

1. Popularyzacja wiedzy o historii Tczewa, szczególnie z okresu 1918-1920 wśród
jego mieszkańców.
2. Promocja miasta.
3. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród mieszkańców.
4. Zainspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do rozwijania zdolności
i umiejętności literackich.
5. Poszukiwanie oraz wspieranie młodych talentów w dziedzinie literatury.
6. Zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki, w celu rozwijania
zainteresowań czytelniczych.

III.

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa do 21 stycznia 2020 r., który to dzień jest ostatnim terminem w którym
można dostarczyć prace konkursowe.

IV.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez względu na wiek oraz miejsce
zamieszkania.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach
literackich.
3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej utwory
z dziedziny prozy i poezji, których tematyka nawiązuje do hasła „ Tczew 19181920 – Droga do Niepodległej”, charakteryzujący i opisujący miejsce, wydarzenia,
postać historyczną, lokalnego bohatera, miejsce pamięci.
4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (wydruk
komputerowy) w przypadku poezji i prozy (maksymalnie 5 stron A4).
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie Formularza
Zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2).

6. W przypadku osób niepełnoletnich Formularz Zgłoszeniowy dla osoby
niepełnoletniej podpisuje Rodzic lub Opiekun Prawny. Wyraża on także zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku osoby
niepełnoletniej (załącznik nr 3).
7. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, w szczególności
mieszkańców i miłośników Tczewa. Każda praca konkursowa powinna być
opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię
i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy lub mail.
Każda praca konkursowa powinna być zatytułowana.
8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
9. Jeden Autor może nadesłać maksymalnie 1 utwór.
10. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego
regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
wyłącznie na potrzeby konkursu oraz promocji działań biblioteki (publikacja
wyników
na
stronie
internetowej
biblioteka.tczew.pl,
serwisie
facebook.com/mbptczew, oraz w lokalnych mediach).
11. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Aleksandra Skulteta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 w Tczewie.

V.

Termin i miejsce nadsyłania utworów

1. Utwór w wersji papierowej z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy zgłosić
do 21 stycznia 2020 r.
- w siedzibie Organizatora, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00, sobota od
8:00 do 15:00.
- wysłać pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, ul Jarosława
Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew. Na kopercie należy umieścić napis „KONKURS
LITERACKI”. Termin, o którym mowa w pkt. 1 jest ostateczny, liczy się data stempla
pocztowego.
Koszty przesyłki ponoszą Autorzy prac konkursowych.
2. Informacje na temat Konkursu są udzielane przez pracowników Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Czytelnia Popularnonaukowa, tel. 572-779-196.
3. Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem Uczestnika
Konkursu dostępne są w siedzibie Biblioteki lub na stronie internetowej
biblioteka.tczew.pl.
VI.

Nagrody

1. Nagrody w Konkursie przyznawane są w czterech kategoriach wiekowych:
1) kategoria I – do 10 roku życia,
2) kategoria II – 11-15 roku życia,
3) kategoria III – 15-18 roku życia,
4) kategoria IV – powyżej 18 roku życia
2. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

VII.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Zasady przyznawania nagród

Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki,
w składzie Przewodniczącego oraz członków, w liczbie ustalonej przez Dyrektora
Biblioteki.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie Komisji
Konkursowej w trakcie trwania Konkursu.
Wyniki prac Komisja Konkursowa przedstawia Dyrektorowi w formie protokołu.
Decyzje Komisji Konkursowej zatwierdza Dyrektor, który może zwrócić się do
Komisji Konkursowej o ponowną ocenę prac – w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
Od decyzji Komisji Konkursowej i Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
Jury konkursu ocenia:
a) zgodność z kryteriami Regulaminu,
b) zachowanie realiów historycznych i obyczajowych,
c) twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem mający związek z miastem
Tczew,
d) aspekt badawczy, np. umiejętność wykorzystania źródeł, zwłaszcza wcześniej
nieznanych lub mało znanych, trudno dostępnych itp.,
e) poprawność stylistyczną i językową,
f) poziom edytorski,
g) inwencję twórczą treści merytorycznej utworu.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronach
internetowych – Organizatora – w dniu 30.01.2020 r.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody telefonicznie i/lub
pisemnie (e–mail).
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. około godziny 16:30
w Tczewie na Placu im. Generała Józefa Hallera podczas obchodów setnej rocznicy
powrotu Tczewa do Polski.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej
biblioteka.tczew.pl i facebook.com/mbptczew.
Po zakończeniu Konkursu uczestnicy mogą odebrać swoje prace w terminie do dnia
29.02.2020 r. w siedzibie Biblioteki.
Nieodebrane w powyższym terminie prace zostaną zniszczone przez Organizatora.
VIII. Prawa Autorów

1. Organizatorzy zobowiązują się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów.
2. Autorzy potwierdzają, że utwór zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście
i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

3. Autorzy prac ponoszą całkowitą odpowiedzialność wobec Organizatora, Partnera
i osób trzecich w przypadku, gdyby utwór zgłoszony na Konkurs naruszała prawa
autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

IX.

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację,
pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki, w szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. Aleksandra Skulteta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew.
3. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu
o nagrodę Biblioteki. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu w swoje
dane osobowe przetwarzane przez administratora, do ich poprawiania i usunięcia.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu oraz
prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego
regulaminu.
7. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 572 779 196.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Literackiego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie „Tczew 1918-1920 – Droga do Niepodległej”

I.

Informacje wstępne
1. Tytuł utworu…………………………………………………………….

II.

Informacje o autorze utworu
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………
2. Adres do korespondencji………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
3. Nr telefonu………………………………………………………………
4. E-mail…………………………………………………………………...

Załącznik nr 2

Oświadczenie uczestnika Konkursu
1. Oświadczam, że jestem autorem utworu zgłoszonym do Konkursu przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Tczewie i akceptuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu
Literackiego.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie
niezbędnym dla potrzeb realizacji Konkursu.
3. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych wymienionych w pkt III
ppkt 3 Regulaminu Konkursu.
……………...........................
/data i miejscowość/

……………...........................
/czytelny podpis Uczestnika/

Załącznik nr 3

Zgoda na udział dziecka w konkursie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby niepełnoletniej w Konkursie Literackim
„Tczew 1918-1920 – Droga do Niepodległej”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy
szkoły oraz miejscowości zamieszkania, a w przypadku osób indywidualnych także numeru
telefonu i adresu poczty elektronicznej) w celach wynikających z organizacji konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie potwierdzam, że jest mi znany
regulamin Konkursu, dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
biblioteka.tczew.pl. Niniejszą zgodę należy przekazać razem z pracą konkursową do dowolnej
filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………......……………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………
Miejscowość i data: …………………………….………………………………………………

