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Regulamin konkursu 

LIMERYK NA PRAWY BRZEG 

I. Organizatorzy:  

Organizatorem jest Fundacja Przewodnika Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie. Zarejestrowana 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy. KRS 386362 

II. Cele konkursu:  

Celem konkursu jest aktywizowanie osób zainteresowanych wzrostem czytelnictwa w Polsce i 

wsparcie bibliotek w ich funkcji upowszechniania książki. Organizatorzy konkursu uważają, że 

każdy kontakt ze słowem pisanym jest cenny, a wspieranie twórczości jest cenne w dwójnasób.   

III. Czas trwania konkursu:  

1. 20.09.2012 r. – ogłoszenie konkursu. 

2. 20.10.2012 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

3. 26.10. 2012 r. – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie zwycięzcy nagrody  

IV. Zasady konkursu:  

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczestników w każdym wieku. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 limeryki własnego autorstwa. 

3. Zgłaszany limeryk winien zawierać słowa, lub odniesienia do: prawego brzegu Wisły 

w Krakowie; Podgórza lub innych dzielnic Krakowa, Skałek Twardowskiego, pałacu 
Jerzmanowskich, MOCAKu, Krzemionek, kładki Bernatki, innych mostów na Wiśle, 

historii lub postaci związanych z naszym miastem.  

4. Limeryk powinien spełniać następujące wymogi formalne: 

- pięć wersów 

- układ rymów aabba 

- Limeryki muszą zawierać (na końcu pierwszego wersu): nazwę Kładki Bernatki lub inny 
akcent związany z prawym brzegiem Wisły w Krakowie.  

5. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą mailowa na adres limeryki@obywatelski.org. 

6. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja zawierająca: 

- imię i nazwisko autora 

-.adres 

- telefon kontaktowy 

- adres mailowy 

7. Poprzez zgłoszenie limeryku do konkursu uczestnik wyraża zgodę na: 

- warunki określone w niniejszym regulaminie 

- przetwarzanie przez Fundację Przewodnika Obywatelskiego w Krakowie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 r. Dz.U. Nr 33 poz. 883) 

- przekazanie na rzecz Fundacji Przewodnika Obywatelskiego w Krakowie praw 

majątkowych w zakresie prawa do publikowania w druku i za pośrednictwem sieci 
internetowej oraz rozpowszechniania w mediach i publicznej prezentacji utworu. 
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V. Wyłonienie zwycięzców:  

1. Prace oceni Jury powołane przez organizatora 

2. Jury przyzna 1 nagrodę główną oraz 3 wyróżnienia. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Jury może zdecydować o innym podziale nagród oraz o nie przyznaniu nagrody głównej. 

VI. Nagrody:  

1. Informacje o nagrodzie głównej zostaną opublikowane na stronie www.limeryki.org.pl 

2.  limeryki zostaną zaprezentowane podczas Gali Finałowej konkursu. 

VII. Postanowienia końcowe:  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z konkursu limeryku, którego treść 

będzie obraźliwa, bądź sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi 

obyczajami. 

2. Wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik. 

3. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 12 września 2012 r. 
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