REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„OPOWIADANIA TARNOGÓRSKIE 2022”
I.

Organizatorzy Konkursu
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich
Górach.
2. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

II.

Temat Konkursu
Opowiadanie prozą z dialogami napisane w języku polskim. Jego akcja może się
toczyć w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Inspiracją powinny być
miejsca, wydarzenia lub postacie związane z Tarnowskimi Górami.

III.

Cel Konkursu
1. Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości.
2. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
3. Stworzenie możliwości debiutu literackiego osobom do tej pory
niepublikującym.
4. Podtrzymywanie zainteresowania historią i współczesnością Tarnowskich
Gór.
5. Promocja literatury, propagowanie czytelnictwa oraz instytucji Biblioteki.

IV.

Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od 30 marca 2022 roku do 16 września 2022 roku.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa śląskiego.
2. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia w dniu
ogłoszenia konkursu.
3. Małoletni i osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, mogą
wziąć udział w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie tylko
i wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ich
przedstawicieli ustawowych lub osób sprawujących kuratelę, na uczestnictwo
w konkursie - załącznik nr 2.
4. W konkursie, przez 2 kolejne lata, nie mogą brać udziału laureaci I miejsc
poprzednich edycji „Opowiadań tarnogórskich”.
5. Nadesłany tekst musi być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną
i nienagradzaną w innych konkursach (prace zbiorowe nie będą
przyjmowane).
6. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie w formie wydruku
komputerowego, sformatowane następująco (czcionka 12 Times New Roman
na papierze formatu A4 w ilości maksymalnie 10 stron, standardowy

margines 2,5 cm, nagłówek i stopka – 1,5 cm, odstępy między wierszami
standardowe 1,0). Każda strona musi posiadać numerację.
7. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedno opowiadanie o treści
nawiązującej do tematu konkursu.
8. Warunkiem rejestracji uczestnika jest doręczenie 2 kopert:
Koperta nr 1 musi zawierać:
− wydrukowane opowiadanie;
− nośnik CD z utworem, oznaczony godłem (tekst musi być zapisany
w formie pliku elektronicznego (w formacie: .odt, .doc, .docx).
Koperta w celu zachowania anonimowości autora wydruku musi być
oznaczona tylko godłem. Przez godło rozumie się słowo, logo, hasło
maskujące właściwą tożsamość autora (inne niż w poprzednich edycjach
konkursu, jeżeli autor brał w nich udział);
Koperta nr 2 (zaklejona i opatrzona tym samym godłem) musi zawierać:
− wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osoby pełnoletniej, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wypełniony
formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz
z klauzulą informacyjną dla osoby niepełnoletniej, którego wzór stanowi
załącznik nr 2.
− podpisane oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Kopertę nr 2 należy włożyć do koperty nr 1 i całość zakleić.
Dokumenty złożone do konkursu tj. utwór oraz załączniki nie podlegają
zwrotowi.
9. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu oraz wydaniem
utworu jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania nagrody.
V.

Termin i miejsce składania prac
Prace należy składać do dnia 16 września 2022 roku (do godziny 15.00)
w Dziale Administracji Biblioteki lub przesłać pocztą listem poleconym na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza ul. Zamkowa 5, 42-600
Tarnowskie Góry (decyduje data wpływu do Biblioteki).

VI.

Kryteria oceny
1. Prace literackie zostaną na zasadzie anonimowości ocenione przez Komisję
Konkursową, której decyzje będą ostateczne i nieodwołalne.
2. Komisja dokona oceny utworów pod względem:
− zgodności z tematyką;
− twórczego charakteru utworu;
− poprawności stylistycznej i językowej;
− poziomu literackiego;

− samodzielności i oryginalności.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 listopada 2022
roku o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława
Lubosza w Tarnowskich Górach.
4. Ze względu na sytuację epidemiczną Organizator może dokonać zmiany
zasad ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. W takim przypadku wyniki
konkursu zostaną ogłoszone publicznie w dniu 17 listopada 2022 r. na
stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.tgory.pl oraz na
fanpage fb Biblioteki. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub
mailowo. Nagrody pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane
przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Dyplomy za udział
w konkursie oraz ewentualne nagrody rzeczowe przyznane przez jury,
zostaną przesłane pocztą na adres zamieszczony w formularzu
zgłoszeniowym.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu i do zmiany
daty rozstrzygnięcia konkursu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub
nie przyznania jednej z nagród.
7. Organizatorzy przewidują trzy nagrody pieniężne. Nagrodę za pierwsze
miejsce funduje Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Nagrody za drugie
i trzecie miejsce funduje Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława
Lubosza w Tarnowskich Górach.
8. Jury może przyznać także wyróżnienia ufundowane przez Miejską Bibliotekę
Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.
9. Nagrodzona pierwszą nagrodą praca zostanie wydrukowana w lokalnej
prasie, umieszczona na stronie internetowej Biblioteki oraz Urzędu
Miejskiego - bez prawa do wynagrodzenia.
10. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych,
przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana
Fundatorowi.
11. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na uroczystość
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

VII.

Postanowienia końcowe
1. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw
autorskich innych osób.
2. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób trzecich, zaspokaja je
w całości uczestnik konkursu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych
w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności
niezależne od nich.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w Regulaminie zasad jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
5. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu
konkursu upoważnia Organizatorów do wyłączenia uczestnika z udziału
w konkursie oraz powoduje utratę prawa do nagrody.

