
REGULAMIN   KONKURSU   LITERACKIEGO  

na wiersz / rymowankę o tematyce związanej  

z „WIOSNĄ W NASZYM MIEŚCIE” 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

   a)  Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu- Filia nr 14, ul. Gen. De Gaulle’a 81 

   b)   Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Klub „Kwadrat” ul. Ślęczka 8 

      II. Adresaci konkursu: 

   a)  dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

   -grupa I- dzieci w wieku I-III klasa 

   -grupa II-dzieci w wieku IV-VI klasa 

   -grupa III-dzieci w wieku VII-VIII klasa 

   -grupa IV-młodzież szkół ponadpodstawowych  

   b)  Rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym 

III. Cel konkursu: 

   - inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, 

   - rozwijania talentów literackich, 

   - rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności, 

   - stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów, 

   - sposób na alternatywne spędzanie czasu wolnego w okresie pandemii. 

    IV. Warunki udziału w konkursie: 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza / rymowanki, o tematyce 

       związanej z „Wiosną w naszym mieście’, 

2. W treści wiersza / rymowanki musi znaleźć się co najmniej 5 spośród poniższych   

      wyrazów/ nazw (użytych w dowolnej formie i liczbie), tj: 

      Zabrze, wiosna, rośliny (kwiat, krzewy, drzewo)-jego nazwa, zwierzę, ptak- jego 

      nazwa, park, radość, słońce, spacer, zabawa, woda, rodzice, dziecko, trawa, ogródek,  

      klomb, 

   3.  Każda osoba lub Rodzina może przesłać tylko 1 pracę (wiersz / rymowankę), 

   4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie ( ułożone samodzielnie  

      przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach  

      i w czasopismach, nie nagradzane w innych konkursach, 

   5.  Praca (wiersz / rymowanka) może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonanymi 



      przez uczestnika konkursu, związanej z tematyką pracy konkursowej, 

   6.  Wiersz /rymowanka powinien składać się minimalnie z 10 wersów  

        (maksymalnie 750 znaków), 

   7.  Pracę należy przesłać: 

     - pocztą elektroniczną na adres: klub.kwadrat@zabrzezsm.pl 

   Wpisując: KONKURS LITERACKI  na WIERSZ / RYMOWANKĘ o tematyce  

       „WIOSNA W NASZYM MIEŚCIE” 

     - dostarczyć osobiście do siedziby Organizatorów konkursu w terminie 

       Od 1 marca 2021r- do 31 marca 2021r (w godzinach pracy Klubu „Kwadrat” ZSM) 

   8.  Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy; imiona i nazwiska  

       oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i jego akceptacji.  

        W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 oświadczenie wypełniają Rodzice 

        lub Opiekun, 

   9.  Oceny prac dokona komisja konkursowa, w terminie do 15 kwietnia.  

        Decyzje komisji są ostateczne. 

  10. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenianych przez 

        Komisję konkursową, 

  11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: 

      a) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wiersza / rymowanki w 

          następujących polach eksploatacji:  

      - na stronach internetowych klubu i MBP Filia nr 14 

      - w materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących programu, 

      b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu lub w ich imieniu jednego  

  z  rodziców lub  opiekunów prawnych na przetwarzanie przez organizatora    

konkursu jego danych  osobowych na potrzeby konkursu ( ustawa o ochronie 

danych osobowych z dn. 

          29 sierpnia 1997r. Dz.U. z 2016r poz.922), 

  12.  Nadesłanie lub dostarczenie pracy oznacza akceptację warunków i regulaminu   

         Konkursu. 

  13.  Organizatorzy  konkursu nie ponoszą  żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu 

         roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich. 

  14. Z osobami nagrodzonymi  lub Ich Rodzicami/ Opiekunami Organizatorzy       

        Konkursu będą kontaktowali się telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia terminu 

        spotkania i odbioru nagrody. 
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