REGULAMIN
konkursu literackiego, organizowanego pod patronatem burmistrza Chełmży Jerzego
Czerwińskiego, pt. „Moi bliscy w trosce o miasto i jego rozwój”.
Organizator:
− Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży
Cele:
•
•
•
•
•

Przybliżenie społeczeństwu Chełmży sylwetek osób działających na rzecz rozwoju miasta.
Ukazanie wagi i wartości pracy dla Małych Ojczyzn.
Kultywowanie pamięci o nieprzeciętnych mieszkańcach Chełmży.
Zachęta mieszkańców do tworzenia własnych wypowiedzi literackich.
Wzbogacenie zbiorów regionalnych biblioteki.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Chełmży od 16 roku życia.
W konkursie mogą brać udział tylko osoby indywidualne.
Prace mogą być dowolną formą wypowiedzi literackiej.
Można je dostarczyć zarówno w formie elektronicznej jak i pisane ręcznie.
Teksty mogą być wzbogacone o ilustracje w postaci fotografii, rysunków, wycinków
prasowych, itp.
Do prac pisanych ręcznie należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy
(załącznik nr 1).
Praca konkursowa, zapisana w formie elektronicznej, winna zawierać:
− tytuł pracy,
− tekst właściwy,
− znak graficzny lub tekstowy uczestnika konkursu.
W osobnym załączniku należy dostarczyć plik z informacją zawierającą tytuł, znak
autora, jego imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy lub adres oraz nazwę
biblioteki.
W razie potrzeby biblioteka zapewni dostęp do komputera z internetem.
Praca nie może przekraczać 9000 znaków ze spacjami, pisana ręcznie – 6 stron.
Do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży prace
winny wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2020 r. na adres:
pimbp@pimbp.pl.
Teksty pisane ręcznie należy dostarczyć do biblioteki do 20 października 2020 r.
Do biblioteki należy też dostarczyć w wersji papierowej podpisane oświadczenie o
akceptacji warunków konkursu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
zarówno osób dorosłych jak i niepełnoletnich (załączniki 2 – 7).
W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy bibliotek publicznych.
Złożenie prac jest równoznaczne ze zgodą autora na jej nieodpłatną publikację.
Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się w listopadzie 2020.
O dokładnej dacie i miejscu posumowania uczestnicy zostaną powiadomieni
telefonicznie lub pocztą.
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY PIENIĘŻNE:
I miejsce - 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

