REGULAMIN
powiatowego konkursu na wspomnienia związane z osobą Jana Pawła II
„NIE LĘKAJCIE SIĘ!”
Organizatorzy:
− Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży
− biblioteki publiczne powiatu toruńskiego.
Cele:
•
•
•
•

Oddanie hołdu Papieżowi z okazji ogłoszenia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.
Zachęcenie do spisania wspomnień związanych z Papieżem Polakiem.
Inspiracja do refleksji nad wpływem pontyfikatu Jana Pawła II na przeżycia osobiste.
Wzbogacenie zbiorów regionalnych biblioteki.

Warunki uczestnictwa:
• Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu toruńskiego, którzy pamiętają
czasy pontyfikatu Papieża.
• W konkursie mogą brać udział tylko osoby indywidualne.
• Prace powinny mieć formę spisanych w formie elektronicznej wspomnień i refleksji
związanych z Janem Pawłem II.
• Wspomnienia mogą być wzbogacone o ilustracje w postaci fotografii, rysunków,
wycinków prasowych, itp.
• Praca konkursowa, (zapisana w formie elektronicznej) winna zawierać:
− tytuł pracy,
− zapis wspomnień związanych z Janem Pawłem II,
− znak graficzny lub tekstowy uczestnika konkursu.
• W osobnym załączniku należy dostarczyć plik z informacją zawierającą tytuł, znak
autora, jego imię i nazwisko, telefon kontaktowy lub adres oraz nazwę biblioteki.
• Pracę należy dostarczyć do najbliższej biblioteki publicznej do 31 października 2020 r.
• Tekst nie może przekraczać 9000 znaków ze spacjami.
• W razie potrzeby biblioteka zapewni dostęp do komputera z Internetem.
• Do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży prace
winny wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2020 r. na adres:
ipowiat@pimbp.pl
• Do najbliższej biblioteki publicznej należy też dostarczyć w wersji papierowej
podpisane oświadczenie o akceptacji warunków konkursu i zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
• W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy bibliotek publicznych.
• Złożenie prac jest równoznaczne ze zgodą autora na jej nieodpłatną publikację.
• O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie
lub pocztą.
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY
UFUNDOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

