Regulamin Konkursu Literackiego
POLACY NIE GĘSI, SWÓJ JĘZYK MAJĄ.
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Literackiego, zwanego dalej Konkursem jest Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2. Konkurs jest realizacją projektu w Budżecie Partycypacyjnym 2019.
II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec Ochoty lub związany z Ochotą,
który wypełni formularz udziału w konkursie, który dla osób pełnoletnich stanowi
Załącznik Nr 1 do Regulaminu, a dla osób niepełnoletnich stanowi Załącznik Numer 2, a
także klauzulę informacyjną, która stanowi Załącznik Nr 3.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Biblioteki ani członkowie ich
najbliższej rodziny.
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi ani
niepublikowanymi.
3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: poezja i proza.
4. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
- kategoria I – młodzież 14-20 lat
- kategoria II – dorośli 21-50 lat
- kategoria III – starsi dorośli 51- ... lat.
5. Na konkurs można zgłosić jedną pracę w każdej kategorii.
6. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna: wiersz, sonet, opowiadanie,
nowela, pamiętnik itp. lub fragment powieści nieprzekraczający 15 stron maszynopisu lub
wydruku komputerowego (format A4, czcionka 12). Prace należy dostarczyć w formie
papierowej i elektronicznej (płyta CD, pendrive, załącznik do e-maila w formie PDF).
7. Każda praca musi być podpisana hasłem zastępującym imię i nazwisko. Hasłem
powinna być także podpisana i zaklejona koperta zawierająca
a) formularz uczestnika Konkursu zawierający: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do
korespondencji (e-mail), numer telefonu, a także zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz nieobligatoryjną zgodę na wykorzystanie wizerunku
b) podpisaną klauzulę informacyjną.
Praca konkursowa (wersja papierowa i elektroniczna) oraz koperta z formularzem
zgłoszeniowym powinna znajdować się w kopercie zewnętrznej, najlepiej formatu A4.
8. Prace konkursowe należy zgłaszać do 19 października 2019 roku. Można je składać
w każdej filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota lub wysyłać na adres: Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 02-094 Warszawa, Grójecka 77 (o
przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „Konkurs Literacki” lub
na adres mailowy konkurs.literacki@bpochota.waw.pl
9. Prace nie będą zwracane.
III. Wyłanianie laureatów Konkursu
1. Konkurs rozstrzyga 5-osobowe Jury, powołane przez Organizatora.
1a. Każdy z członków Jury dysponuje pulą punktów, którą przydziela ocenianym pracom.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty większością głosów przez Jury do dnia 20 listopada
2019 roku. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej. Informacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej Biblioteki.
3. Za pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych przewidziano nagrody.

Pula nagród wynosi 3600 zł.
4. O miejscu, dacie i godzinie uroczystości wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie lub pocztą e-mail. Informacja będzie również rozpowszechniona w placówkach
kultury na terenie Ochoty.
5. Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy.
IV. Postanowienia końcowe
1. Zgłaszając pracę na Konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez
organizatora na jego stronie internetowej oraz w specjalnym wydawnictwie pokonkursowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celach
promocyjnych bez uiszczania honorarium.
Regulamin dostępny jest w każdej placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy Ochota.

