
Regulamin konkursu literackiego na fraszkę lub satyrę
z okazji 70-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Dębicy

§ 1

1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy.

2. Celem konkursu jest:

-  propagowanie zainteresowania czytelnictwem wśród młodzieży szkół średnich  i czytelników 
dorosłych

- rozwój umiejętności twórczych

- promocja biblioteki i czytelnictwa

§ 2

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i czytelników dorosłych.

Prace należy składać do  24.10. 2017 r. 

                                                                       § 3

1. Autorem fraszki lub satyry może być wyłącznie tylko jedna osoba (prace zbiorowe nie będą 
oceniane).

2. Możliwe jest przesłanie trzech utworów przez jednego autora.

3.  Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla danego gatunku 
literackiego.

4. Tematyka utworu powinna dotyczyć biblioteki, książki lub czytelnictwa.

5. Autor przystępując do konkursu przynosi osobiście napisaną fraszkę lub satyrę (do Wypożyczalni
dla dorosłych i młodzieży pokój nr 16 w budynku MiPBP w Dębicy przy ul. Akademickiej 10)         
lub przesyła organizatorowi w pliku WORD za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wypozyczalnia1mbp@onet.eu

Razem z fraszką lub satyrą należy podać : 

- tytuł fraszki, satyry

- imię i nazwisko 

- adres autora, 

- w przypadku ucznia nazwę szkoły, klasę oraz jeżeli praca powstała pod okiem opiekuna nazwisko 
nauczyciela.

- telefon kontaktowy

- adres e-mail 

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Wysłanie pracy

na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do celów
konkursu. 

8. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik (rodzic/opiekun osoby niepełnoletniej) wyraża 
zgodę na opublikowanie wizerunku, jego imienia i nazwiska (imienia i nazwiska osoby 
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niepełnoletniej) oraz złożonej pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu 
http://www.mbpdebica.eu oraz w pozostałych publikacjach organizatora konkursu ( należy 
wypełnić dodatkowo załącznik do regulaminu i dostarczyć razem z fraszką lub satyrą).

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania prac, z uwzględnieniem autorstwa fraszek, w następujących polach: druku w 
dowolnej publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz prezentowania 
fraszek na okolicznościowych wystawach, materiałach promocyjnych oraz artykułach 
pokonkursowych (należy wypełnić dodatkowo załącznik do regulaminu i dostarczyć razem z 
fraszką lub satyrą).

10. Złożone prace i przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą dostarczenia fraszki lub satyry 
przechodzą one na własność organizatorów, którzy przejmują prawa majątkowe do otrzymanych 
prac. 

   

  § 4

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie utworu w języku polskim, który nie był do tej pory 
nigdzie publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

2. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny, rzetelny oraz 
nienaruszający dóbr osobistych innych osób.

  § 5

1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora konkursu.

2. Fraszki lub satyry oceniane będą pod względem wykorzystanego pomysłu, przynależności 
gatunkowej, wartości artystycznej oraz zgodności z tematem konkursu. 

 3. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne. 

             § 6

1. Organizator przyzna nagrody dla trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia.

2. O wynikach konkursu osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez Organizatora telefonicznie
lub mejlowo. 

§ 7

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego
regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie również możliwość zmiany regulaminu. 

http://www.mbpdebica.eu/

