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Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie.
Konkurs jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej, konfrontacja twórczości
literackiej, promowanie młodych twórców.
Konkurs został podzielony na cztery kategorie:
1) utwór poetycki z wykorzystaniem następujących słów (w dowolnym przypadku, liczbie):
wyczesany, słodziak, filuterna, ambaras, dzierlatka, czekadełko
2) fraszka
3) opowiadanie fantasy
4) kategoria legionowska: List do Legionowa
Tematyka prac jest dowolna, z wyjątkiem kategorii legionowskiej.
Prace oceni jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
W jego skład wejdą pisarze, poeci, recenzenci, historycy i krytycy literaccy oraz inni
profesjonaliści związani z książką i literaturą.
Jury przyzna 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii. Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta
Legionowo zostanie przyznana za najlepszą pracę z kategorii legionowskiej. Organizator
zastrzega sobie prawo przyznania lub nie przyznania nagród i/ lub wyróżnień.
Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w maju 2016 r. Organizator nie pokrywa
kosztów dojazdu i pobytu uczestników oraz ich opiekunów w związku z finałem konkursu.
Nagrody nieodebrane podczas finału konkursu przejdą do puli nagród kolejnej jego edycji.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbioru nagrody w innym terminie.
Złożone na konkurs prace nie będą zwracane.
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W konkursie może wziąć udział każdy piszący niezależnie od wieku i profesji, z wyjątkiem
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz członków ich rodzin.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie KARTY UCZESTNIKA stanowiącej
załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej, karta musi
być podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków
niniejszego regulaminu.
Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap - eliminacje.
Na konkurs można zgłosić jedną własną pracę, napisaną w języku polskim, dotychczas
niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach:
Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną KARTĘ UCZESTNIKA. W przypadku prac
składanych przez szkoły, kluby i inne podmioty dane uczestnika konkursu należy uzupełnić
pieczątką firmową oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.
Prace można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (adres: Miejska Biblioteka Publiczna
w Legionowie, ul. W. Broniewskiego 7, 05 -120 Legionowo), w formie maszynopisu lub
wydruku komputerowego na papierze w formacie A-4 wraz z wypełnioną i podpisaną KARTĄ
UCZESTNIKA. Tak przygotowane dokumenty należy umieścić w jednej kopercie z napisem
„XIII Ogólnopolski Legionowski Konkurs Literacki” oraz dopisać nazwę jednej z czterech
kategorii.
Prace można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
konkurs@bibliotekalegionowo.pl wraz wypełnioną i podpisaną KARTĄ UCZESTNIKA w formie
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zdjęcia lub skanu. W tytule wiadomości należy wpisać „XIII Ogólnopolski Legionowski Konkurs
Literacki” oraz nazwę jednej z czterech kategorii.
Preferowane przez organizatorów jest przesłanie pracy w formie elektronicznej.
II etap - finał.
Spośród złożonych prac jury oceni i wybierze po trzy prace z każdej kategorii. Tego wyboru
dokona przyznając punkty w skali od 1 do 3. Maksymalna liczba punktów dla każdej pracy to
3, minimalna 1. Następnie prace te, z przydzielonym im numerem porządkowym, zostaną
opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz w
lokalnej prasie w specjalnym dodatku poświęconym konkursowi. Na wybrane przez jury prace
będzie można głosować za pośrednictwem e-maila lub specjalnie uruchomionego serwisu
SMS. Po podliczeniu głosów w poszczególnych kategoriach każda z prac otrzyma punkty:
1 miejsce - 3, 2 miejsce - 2, 3 miejsce - 1. Następnie zostaną one dodane do punktów
przyznanych przez jury. W ten sposób zostaną wyłonieni zwycięscy konkursu oraz prace
wyróżnione.
Niezależnie od wyników oceny jurorskiej i głosowania czytelników, w kategorii legionowskiej,
swoją nagrodę przyzna Prezydent Miasta Legionowo.
Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu. Termin składania prac
upływa 15 kwietnia 2016 r. Liczy się termin wpłynięcia prac do organizatora. Prace złożone po
terminie nie będą brać udziału w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych na konkurs
prac do promocji konkursu, działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz
miasta Legionowo, a także prawo do bezpłatnego pierwszego opublikowania prac na stronach
internetowych Biblioteki, Urzędu Miasta Legionowo oraz w prasie i wydawnictwach
książkowych oraz wystawienia w przestrzeni publicznej.
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Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsorów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publiczne
w Legionowie na miejscu lub pod numerem telefonu: 22 774-13-13.
Niniejszy regulamin wraz z KARTĄ UCZESTNIKA jest dostępny we wszystkich placówkach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz na stronie internetowej:
www.bibliotekalegionowo.pl.

