
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
,,Zapisane w pamięci. Obrazy, spotkania, zdarzenia...”

Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Parczewa

§1
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ,,Zapisane w pamięci. Obrazy, 
spotkania, zdarzenia...” , zwanego dalej Konkursem, jest Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Parczewie.

§2
Patronat Honorowy Konkursu

1. Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Konkursem Literackim ,,Zapisane w pamięci. 
Obrazy, spotkania, zdarzenia...” sprawuje Burmistrz Parczewa.

§3
Cele Konkursu

1. Promocja kultury słowa pisanego.
2. Pobudzenie wrażliwości na piękno języka polskiego.
3. Rozwijanie umiejętności literackich oraz popularyzacja twórczości literackiej głównie 

literatów amatorów.
4. Prezentacja utworów własnych nieznanych dotąd literatów amatorów oraz przedstawienie 

ich twórczości szerokiemu gronu odbiorców.
5. Promocja Miasta i Gminy Parczew oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                    

w Parczewie, jako instytucji popularyzujących wydarzenia literackie, twórczość autorów 
utworów literackich, kulturę i tradycję regionalną.

§4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
3. Do Konkursu przyjmowane będą prace:

          - napisane wyłącznie w języku polskim,
         -  pisane prozą,

   - w dowolnej konwencji literackiej,
         - dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach,
         - nie będące plagiatem,
         - nie stanowiące własności intelektualnej osób trzecich.

4. Nadesłane na Konkurs prace stają się własnością Organizatora Konkursu.
5. Naruszenie postanowień ujętych w Regulaminie Konkursu  spowoduje dyskwalifikację 

nadesłanej pracy do uczestnictwa w Konkursie.
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§5
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
2. Nadesłana na Konkurs praca musi mieć określoną formę:
- maszynopis lub wydruk komputerowy w formacie A4,
- objętość znormalizowanego tekstu około 1,5 – 2 strony.
3. Każda nadesłana na Konkurs przesyłka musi zawierać 3 egzemplarze zgłoszonego na Konkurs 
tekstu literackiego.  
4. Przesyłka musi być podpisana godłem (tzw. słownym pseudonimem literackim) wraz z dołączoną
zamkniętą kopertą, oznaczoną tym samym godłem i zawierającą dane osobowe uczestnika: imię, 
nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz podpisaną przez uczestnika Konkursu klauzulą zgody 
na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podane przez uczestnika Konkursu godło służy zachowaniu jego anonimowości w procesie 
decyzyjnym prac Komisji Konkursu.
6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres Organizatora Konkursu:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie
ul. 11 Listopada 62
21-200 Parczew
z dopiskiem ,,Konkurs Literacki: Zapisane w pamięci”.

§6
Termin nadsyłania prac konkursowych

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 30 lipca 2021 roku.
2. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 października 2021 roku.
3. O ważności zgłoszenia pracy konkursowej decydować będzie data stempla pocztowego.

§7
Komisja Konkursu

1. Komisję oceniającą  nadesłane na Konkurs prace powołuje Organizator Konkursu.
2. Decyzja Komisji w kwestii rozstrzygnięcia Konkursu nie podlega odwołaniu.

§8
Nagrody w Konkursie

1. Organizator Konkursu przewiduje nagrody pieniężne dla Laureatów Konkursu:
- za I miejsce: 700 złotych,
- za II miejsce: 500 złotych,
- za III miejsce: 300 złotych.
2. Organizator Konkursu przewiduje także przyznanie 3 wyróżnień dla uczestników Konkursu.
3. Ponadto Laureaci Konkursu, zarówno nagrodzeni jak i wyróżnieni otrzymają okolicznościowy 
dyplom, statuetkę oraz pamiątkowe wydawnictwo regionalne Miasta i Gminy Parczew.
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§9
Podsumowanie Konkursu

1. Podsumowanie Konkursu zaplanowano na dzień 30 listopada 2021 roku w siedzibie 
Organizatora Konkursu. Ponadto Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany 
wyznaczonego terminu oraz miejsca podsumowania Konkursu  podyktowanych względami 
technicznymi.

2. Informacje podsumowujące Konkurs opublikowane będą na stronie internetowej 
Organizatora Konkursu: www.bibliotekaparczew.pl

3. O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i mailową.

§10
Polityka Prywatności

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do podania prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie do celów organizacji 

Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestników do celów organizacji Konkursu.
4. Organizator Konkursu gwarantuje każdemu uczestnikowi prawo wglądu do jego danych 

osobowych, a także możliwość ich poprawienia.

§11
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie 
internetowej: www.bibliotekaparczew.pl

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można również uzyskać pod numerem telefonu
            Organizatora Konkursu: tel. 83 355 12 44 bądź drogą mailową: biblioteka1@poczta.onet.pl
      3.   Ponadto Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do:
            - wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu,
            - odstąpienia od organizacji Konkursu bez podania przyczyny,
            - nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
            - rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu.
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