REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
Pt. „BAJKA O SULĘCINIE”

§1
1. Nazwa konkursu dla celów informacyjnych i organizacyjnych brzmi „Bajka
o Sulęcinie”.
2. Organizatorem konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna
w Sulęcinie.
3. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.
§2
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pisarzy amatorów, bez względu na wiek,
można złożyć również pracę wykonaną wspólnie przez rodzinę.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem dołączenia
pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych).
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Członkowie komisji konkursowej, pracownicy Sulęcińskiego Ośrodka Kultury oraz
Biblioteki Publicznej w Sulęcinie nie mogą wziąć udziału w ww. Konkursie.
§3
Zasady Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest utwór literacki w formie bajki, zawierający przynajmniej
jeden element związany z Sulęcinem (np. miejsce, osobę, instytucję, itp.). Utwór musi
być opatrzony ilustracją nawiązującą do treści, a także musi być opatrzony tytułem
bajki.
1. Bajka powinna być skierowana do dzieci.
2. Utwór literacki w formie bajki zgłoszony na Konkurs powinien być napisany prozą
lub wierszem i stanowić zamkniętą, spójną całość.
3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace wraz
z Formularzem Zgłoszeniowym.
4. Praca biorąca udział w Konkursie musi stanowić od początku do końca oryginalną
twórczość osoby biorącej w niej udział. Nie może być w żadnej mierze częścią lub
fragmentem innych prac. Prace niespełniające tych wymagań będą dyskwalifikowane.
Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim.
5. Utwór nie może zawierać jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem lub dobrymi
obyczajami, w szczególności nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych,
propagujących przemoc.
6. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej
warunków spowoduje utratę prawa do uczestnictwa w Konkursie.
7. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu
z uwagi na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników,

publikując stosowną informacje na stronie internetowej http://soksulecin.pl/ oraz
http://bibliotekasulecin.pl/
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi
na niskie zainteresowanie lub względnie niski poziom prac konkursowych.
10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie http://bibliotekasulecin.pl/ oraz
http://soksulecin.pl/
11. Praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem, treść wraz z ilustracją nie powinny
przekraczać 3 stron formatu A4 przy następujących parametrach: czcionka Times New
Roman 12, ilustracja w formacie JPG lub TIF min. 3500x2000 pikseli.
12 Pracę konkursową należy złożyć w terminie do 30.04.2018 r.:
1) W formie papierowej (wraz z formularzem zgłoszeniowym) należy dostarczyć
w opisanej i zaklejonej kopercie, opatrzonej dopiskiem: Konkurs Literacki pt.
„Bajka o Sulęcinie” bezpośrednio do sekretariatu Sulęcińskiego Ośrodka
Kultury lub Biblioteki Publicznej w Sulęcinie, bądź listownie na adres ul.
Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.
2) Wysłać na maila: (w wymaganym programie – Microsoft Word)
bibliotekasoksulecin@gmail.com
§4
Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie Konkursu
1. W celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.
3. Komisja dokona oceny wszystkich nadesłanych i przyjętych do Konkursu prac,
kierując się następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, wartość
artystyczna, wartość estetyczna, styl, zgodność z tematem, poczucie humoru oraz
innowacyjne podejście do tematu.
4. Decyzja Komisji w sprawie wyłonienia zwycięzców jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
§5
Nagrody
1. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni poprzez publikację bajki oraz ilustracji
w wydanej przez Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną książce
o Sulęcinie.
2. Organizator przewiduje również atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o laureatach oraz
osobach wyróżnionych nagrodami pocieszenia na stronie internetowej
http://bibliotekasulecin.pl/ oraz http://soksulecin.pl/ na co uczestnicy – przystępując
do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w czasie obchodów Tygodnia Bibliotek
tj. 08-15.05.2018 r.

§6
Postanowienia końcowe
1. Nadsyłając pracę na konkurs autor wyraża zgodę na jej późniejsze upowszechnianie
przez organizatora na jego stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz
innych mediach z nim współpracujących.
2. Nadsyłając pracę na Konkurs autor wyraża zgodę na jej późniejszą publikację
w wydanej przez Sulęciński Ośrodek Kultury – Bibliotekę Publiczną w „Bajce
o Sulęcinie”.
3. Koszt przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik.
4. Prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu.
5. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością organizatora Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach
promocyjnych bez uiszczania honorarium.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość korekty edytorskiej nagrodzonych prac
przeznaczonych do druku.
8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

