REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
na „Najpiękniejszy wiersz o bibliotece”
1. ORGANIZATOR
Gminna Biblioteka w Dzierżąznej wraz z filią w Ustroniu
tel. 42 717 84 66 oraz 42 717 95 15
www.dzierzazna.pl
e-mail: biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl

2. CELE KONKURSU
• Kształtowanie kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży.
• Pobudzanie twórczego myślenia.
• Odkrywanie talentów literackich.
• Inspirowanie do rozwijania własnej twórczości.

3. OPIS KONKURSU
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu najpiękniejszego wiersza o bibliotece. Musi znaleźć
się w nim słowo „BIBLIOTEKA”. Wiersz powinien mieć tytuł, składać się maksymalnie z 12
wersów oraz musi być spisany w estetycznej i czytelnej formie. Najlepiej skorzystać z edytora
tekstu w komputerze.
Każdy uczestnik może nadesłać JEDEN, samodzielnie napisany utwór, dotąd nie biorący
udziału w żadnym innym konkursie ani niepublikowany w Internecie, w książkach
i czasopismach.
Do pracy należy dołączyć informację, zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko autora, wiek,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu opiekuna.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych z terenu
gminy Zgierz w przedziale klas IV-VIII, w tym młodych czytelników sieci bibliotek gminnych
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mieszczących się w powyższej kategorii wiekowej.
Praca winna być od początku do końca dziełem jednego autora.

5. TERMIN SKŁADANIA PRAC
Spisane czytelnie (odręcznie bądź w pliku tekstowym) należy przesłać do nas drogą meilową na
adres biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl lub dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki w
Dzierżąznej lub jej Filii w Ustroniu w godzinach pracy do 14 maja 2021. do godz. 14.00

6. OCENA I NAGRODY
•

Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona Komisja powołana przez Organizatora;

•

Nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca (Organizator zastrzega sobie prawo do innego
podziału nagród);

•

Do zadań Komisji należeć będzie:
❖ podjęcie ostatecznej decyzji i wybór najpiękniej napisanego wiersza,
❖ ogłoszenie wyników konkursu.

•

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

•

Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 maja 2021 (piątek) na stronie internetowej
www.dzierzazna.pl oraz na fb Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej.
Wiersze wraz z imieniem i nazwiskiem autora będą udostępnione na stronie internetowej

•

www.dzierzazna.pl oraz na fb Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej
•

Dodatkowo lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie Organizatora.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej; b) działania lub
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zaniechania operatorów usług telekomunikacyjnych, Internetowych
a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników konkursów
zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a
ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, w tym treści
niniejszego Regulaminu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Gminnej Bibliotece
w Dzierżąznej pod numerami telefonu: 42 717 84 66
oraz w Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu pod numerem telefonu: 42 717 95 15
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