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pt. „Z miłości do książek”

Z

Tematyką pierwszej edycji konkursu jest szeroko rozumiana miłości do książek, czytania i literatury.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie
Cel konkursu:
- promowanie czytelnictwa i literatury,
- rozwijanie twórczości literackiej i artystycznej
- uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego
- rozwijanie fantazji, wyobraźni, wyczucia smaku i dowcipu
Uczestnicy:
Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu złotowskiego, który ukończył 16 rok życia.
Forma prac konkursowych:
- krótka forma poetycka: wiersz, fraszka, limeryk, moskalik itp.: max. 1 strona formatu A4 czcionką 12
- prezentacja muzyczna (poezja śpiewana): zapis elektroniczny na płycie CD
Prace ww. formach należy podpisać godłem (wymyślonym pseudonimem) i tytułem. Do tekstów/nagrań
dołączona powinna być koperta podpisana tym samym godłem. W kopercie winny znaleźć się dane
uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, tel. kontaktowy.
Terminarz konkursu:
- ogłoszenie konkursu: 15.02.2019r.
- prace konkursowe należy dostarczyć do 12.04.2019r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów
- podsumowanie konkursu nastąpi w Tygodniu Bibliotek 2019r. (8 – 15 maja);
o dokładnym terminie uczestnicy dowiedzą się mailowo, telefonicznie bądź pocztą tradycyjną.
Prace mogą być składane osobiście - w wypożyczalni biblioteki, pocztą tradycyjną lub elektronicznie.
Zgłoszenia elektroniczne prosimy wysyłać pod adres: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl, wiadomość
koniecznie należy zatytułować: Z MIŁOŚCI DO KSIĄŻEK. W treści maila znaleźć się powinny dane uczestnika:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, tel. kontaktowy oraz godło (wymyślony pseudonim).
Prace konkursowe w formie załącznika do maila opatrzyć trzeba tym samym godłem i tytułem.

Wyłonienie laureatów:
- zgłoszone prace oceni Jury powołane przez Organizatora
- laureaci konkursu otrzymają informacje o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub elektronicznie
- wręczenie nagród nastąpi na początku maja, podczas Tygodnia Bibliotek
Kryteria oceny prac:
Zgodność z tematem konkursu, walory literackie, poprawność i bogactwo języka, oryginalność
prezentowanych treści.
Nagrody:
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości:
I miejsce: 200 zł.
II miejsce: 150 zł.
III miejsce 100 zł.
oraz nagrody pieniężne i/lub upominki rzeczowe dla osób wyróżnionych.
O podziale nagród decyduje Jury.
Przetwarzanie danych osobowych:
Przystępując do Konkursu autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy
zgłoszeniu do konkursu, w zakresie i celu niezbędnym do jego przeprowadzenia.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 RODO).
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów
reprezentowana przez Dyrektora – Sylwię Mróz email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl tel: 67 263 20 00.
Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie jest:
Alicja Mendyk; ul. Łowiecka 1; 77-400 Złotów; Tel: 500 329 056 ; Email: am-iod@wp.pl
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. C. Norwida w Złotowie, znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz na stronie
internetowej biblioteki.
Uwaga!
- biorąc udział w Konkursie autor wyraża zgodę na upowszechnienie swojej pracy bez dodatkowych zezwoleń i
jednocześnie oświadcza, że akceptuje Regulamin Konkursu Literackiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie,
- zgłaszając swoje prace do Konkursu uczestnik oświadcza, ze posiada do nich pełnię praw autorskich,
- każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 utwory literackie lub muzyczne
- w przypadku publikacji nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie,
- nadesłane prace stają się własnością Organizatora Konkursu.

