REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
pn. „Czcimy 100-Lecie Odzyskania Niepodległości”

§1
Organizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie
ul. Lubelska 18A , 21-100 Lubartów
§2
Cel konkursu
- Uczczenie 100-Lecia odzyskania niepodległości,
- Kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy
patriotycznej,
- Stworzenie możliwości mieszkańcom gminy Lubartów warunków do przeżyć
i refleksji motywującej do przemyśleń nad historią w twórczości literackiej,
- Wzbudzenie szacunku i zainteresowania się rozwojem własnej miejscowości,
- Rozwijanie kreatywności i uzdolnień literackich oraz wrażliwości
uczestników,
- Zamieszczenie najciekawszych prac w pamiątkowym albumie, który zostanie
wydany w jubileuszowym 2018 roku.
§3
Zadanie konkursowe
Konkurs adresowany jest do wszystkich piszących amatorsko, byłych lub
obecnych mieszkańców gminy Lubartów.
Zadanie polega na wybraniu jednego z niżej podanych trzech tematów
i napisaniu pracy maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego:
czcionka13,TimesNewRoman (30 wersów na stronie) ujętej w dowolną formę
literacką (poezja, esej, wspomnienie, kartka z pamiętnika, reportaż,
opowiadanie, rozprawka) oraz doręczeniu drogą mailową wersji elektronicznej
(pliki odczytywane w programie MS Word) w terminie do dnia 15 czerwca
2018r na adres: gbp@gbp-lubartow.pl
W temacie należy napisać : Gminny Konkurs Literacki.

Utwory należy podpisać godłem, czyli pseudonimem uniemożliwiającym
identyfikację autora. Do opowiadania konkursowego w osobnej kopercie
opatrzonej tym samym godłem (pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:
Lubartów ul. Lubelska 18A p.34.) należy dołączyć dane osobowe autora (imię,
nazwisko, adres, wiek, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail) są to
Załączniki Nr 1-3.
Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane
jurorom.
Praca może być przygotowana przez jednego uczestnika lub praca zbiorowa
członków rodziny (np. wnuczek opisuje usłyszane i zapamiętane wspomnienia
nieżyjącego dziadka i dopisuje jak wyobraża sobie dalszy rozwój za 10 lat).
W przypadku pracy zbiorowej jako uczestnika należy wytypować osobę
reprezentującą.
Tematy prac:
Niepodległa wczoraj a dziś (uzmysłowienie i określenie wartości jaką jest
niepodległość, jak odbierana była przed stu laty, a jak postrzegana jest obecnie);
Moja miejscowość - moją małą ojczyzną (odkąd sięgam pamięcią moja
miejscowość jest dla mnie …( pokazanie przeżyć, osiągnięć bądź porażek) ,
Piękna nasza gmina cała (na przykładzie jednej z miejscowości gminy
Lubartów (najlepiej własnej) opisanie jakie zmiany na lepsze zaszły w ostatniej
dekadzie, oraz wyobrażenie tej samej miejscowości za kolejne 10 lat).
§4
Przebieg Konkursu
Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są
nieodwołalne i niezaskarżalne.
Kryterium oceny utworów:
- zgodność z tematem prac,
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa,
- walory literackie,
- wartości artystyczne

Jury, oceniając zgłoszone prace, będzie działać zgodnie z celami i zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy a autorzy najlepszych prac
otrzymają nagrody rzeczowe.
Najwyżej ocenione prace mogą zostać opublikowane w pamiątkowym albumie
pn. „Czcimy 100-lecie odzyskania niepodległości” z podaniem imienia
i nazwiska autora utworu.
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz informacja o uroczystym finale
połączonym z wręczeniem dyplomów, nagród i wyróżnień nastąpi na stronie
internetowej Organizatora : www.gbp-lubartow.pl w terminie do dnia
30 czerwca 2018r.
§5
Uwagi końcowe i prawa autorskie
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnik, przystępując do Konkursu,
wyraża na to zgodę i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem
Organizatora.
Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystywania utworów do publikacji i promocji Gminy Lubartów oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie.
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu i dalszego wykorzystywania utworów.
Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych
osobowych jest Organizator.

Prawa autorskie

Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi
potwierdza, że zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest wynikiem jego
wyłącznej, osobistej twórczości i nie narusza praw, dóbr i godności osób
trzecich oraz że przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i
osobistych do utworu.
Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, a w szczególności praw autorskich.
Wysyłając utwór, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji niewyłącznej bez ograniczeń o czasowych i terytorialnych na
rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w
postaci utworu konkursowego.
Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową,
b) Wprowadzanie do pamięci komputera,
c) Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie jego
treści w Internecie i pamiątkowym albumie pn. „Czcimy 100-Lecie Odzyskania
Niepodległości”.

