REGULAMIN
Międzynarodowych konkursów literackiego i plastycznego pod wspólnym tytułem
„Zgorzelec – Görlitz. Bezgranicznie”.
Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu we współpracy ze Stadtbibliothek Görlitz ogłosiła
dwa otwarte konkursy adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców obu miast.
Postanowiono, że praca konkursowa musi stanowić oryginalne, nie publikowane, nie
nagrodzone i nie obciążone roszczeniami osób trzecich dzieło autora. Ustala się
nieprzekraczalny termin dostarczenia prac konkursowych wraz z wymaganymi materiałami
na dzień 2 września 2019.
Konkurs literacki
1. - Tekst pisany prozą (wywiad, fragment dziennika, esej, opowiadanie, list itp.) o objętości
do 3600 znaków ze spacjami, pisany czcionką Times New Roman nr 12 (interlinia 1,5,
marginesy 2,5 cm po obu stronach), czyli maksymalnie do dwóch stron znormalizowanego
maszynopisu.
2. - Praca konkursowa w wersji elektronicznej i podpisana wyłącznie godłem (pseudonimem
autora) musi zostać przesłana na e-mail bezgranicznie.konkurs@gmail.com w terminie do
2 września 2019 r.
3. - Koperta opatrzona godłem (pseudonimem autora), zawierająca w środku wypełnione
załączniki do niniejszego regulaminu (czytelnie wypełnioną kartę uczestnika zawierającą
dane osobowe autora: imię, nazwisko, godło, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail;
w przypadku osób niepełnoletnich zgodę prawnych opiekunów na wzięcie udziału
w konkursie.), musi zostać dostarczona do: Stadtbibliothek Görlitz, Jochmannstrasse 2-3
(uczestnicy konkursu z Görlitz) lub do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu,
ul. Bohaterów Getta 1 (uczestnicy konkursu ze Zgorzelca), w obu przypadkach do dnia
2 września 2019 r.
4. - Oceny prac konkursowych oraz rozstrzygnięć spraw spornych dokona wyłącznie jury,
powołane przez MBP w Zgorzelcu i Stadtbibliothek Görlitz.
5. - Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia, o ich rodzaju zadecyduje
organizator konkursu.
6. - Przesłane i złożone prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu. Mogą zostać opublikowane lub wystawiane bez
honorarium i zgody autora.
7. - Zgłoszenie pracy do konkursu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach konkursowych zgodnie z przepisami RODO z dnia 25 maja 2018 roku
z późniejszymi zmianami.
8. - Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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Konkurs plastyczny
1. - Praca plastyczna – autorska, wcześniej nie publikowana, nie nagradzana i co do której nie
istnieją żadne roszczenia osób trzecich - wykonana dowolną techniką (np. malarstwo,
rysunek, grafika itp.) o maksymalnym formacie A4 (29,7 cm x 21,0 cm) umieszczona
w kopercie oznaczonej godłem (pseudonimem autora) musi zostać dostarczona do
Stadtbibliothek Görlitz, Jochmannstrasse 2-3 (uczestnicy konkursu z Görlitz) lub do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1 (uczestnicy konkursu ze Zgorzelca)
w nieprzekraczalnym terminie 2 września 2019 r.
2. - W tym samym terminie należy dostarczyć do biblioteki drugą kopertę, oznaczoną jedynie
godłem (pseudonimem autora), zawierająca w środku wypełnione załączniki do niniejszego
regulaminu (czytelnie wypełnioną kartę uczestnika zawierającą dane osobowe autora: imię,
nazwisko, godło, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail; w przypadku osób
niepełnoletnich zgodę prawnych opiekunów na wzięcie udziału w konkursie.),
3. - Oceny prac konkursowych oraz rozstrzygnięć spraw spornych dokona wyłącznie jury,
powołane przez MBP w Zgorzelcu i Stadtbibliothek Görlitz.
4. - Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia, o ich rodzaju zadecyduje
organizator konkursu.
5. - Przesłane i złożone prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu. Mogą zostać opublikowane lub wystawiane bez
honorarium i zgody autora.
6. - Zgłoszenie pracy do konkursu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach konkursowych zgodnie z przepisami RODO z dnia 25 maja 2018 roku
z późniejszymi zmianami.
7. - Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Załączniki:
1. Karta uczestnika konkursu
2. Zgoda rodzica na udział w konkursie
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Załącznik nr 1.

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU:
Godło (pseudonim): ……………………………………..
Imię …………………….........................nazwisko …………………….......................
Adres: ul. …………………………..…. nr …......; miejscowość ……………………………………
kod pocztowy:. ……………. poczta ………………… telefon kontaktowy…………………………
Uczeń /-ca szkoły: ........……………………………………...................... w ……………………………………..
klasa : …………….. nauczyciel prowadzący……………………………………….
Nr telefonu szkoły …………………….e-mail: ………………………………………..
Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Boh. Getta 1, 59-900 Zgorzelec, zgodnie z przepisami RODO z dnia 25 maja 2018 roku z późniejszymi
zmianami.
Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica ……………………

Załącznik nr 2.

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział osoby niepełnoletniej
w konkursie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu
pod hasłem „Zgorzelec – Görlitz. Bezgranicznie”

Ja, niżej podpisany/a ...................................................................................................................
wyrażam

(imię nazwisko, stopień pokrewieństwa)
zgodę na udział....................................…………................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek)

konkursie pod hasłem „Zgorzelec – Görlitz. Bezgranicznie” organizowanym przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu.
w

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego
postanowienia oraz, że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.
…………………..……………………………………………………………………………….
(data, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna, podpis biorącego udział w konkursie)

Projekt „Zgorzelec – Görlitz. Bezgranicznie” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach
Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022

