
KONKURS

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 

organizuje konkurs literacki:

„Wspomnienia z czasów pandemii”

Cele konkursu:

• pobudzenie twórczości literackiej;

• rozwijanie pasji czytelniczych;

• propagowanie idei literackich w celu poszerzenia świadomości dobroczynnego wpływu 

czytania książek, a tym samym zachęcenie rodzin do pielęgnowania wartości czytelniczych i

wspólnego spędzania czasu.

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu literackiego „Wspomnienia z czasów pandemii” jest

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwanych w 

dalszej części regulaminu Uczestnikami.

3. Konkurs organizowany jest bez ograniczeń wiekowych. Udział w Konkursie może zgłosić jedna 

osoba lub grupa wieloosobowa (rodzina).

3. Konkurs ma zasięg ogólnomiejski.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Zadaniem Uczestników jest napisanie krótkiej formy literackiej, w której zawarte byłyby 

przemyślenia odnośnie trwającej pandemii koronawirusa. Prace mogą mieć dowolną formę 

literacką, wykonane przy wykorzystaniu różnych technik literackich, graficznych, plastycznych. 

Format pracy jest również dowolny. Tekst literacki nie może przekroczyć 2,5 tysiąca znaków ze 

spacjami. 

2. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na jej 

publikację na stronach internetowych Organizatora.

Zasady konkursu:

1. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie stworzoną pracę literacką. 



2. Prace powinny zostać opisane w następujący sposób:

• imiona i nazwiska osób zaangażowanych w proces twórczy;

• wiek Uczestników dziecięcych;

• telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika.

3. Prace należy przesłać na adres e-mailowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie: 

promocja@mbp.olsztyn.pl. 

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie. Muszą być pracami autorskimi i nie mogą

naruszać praw autorskich osób trzecich.

Czas trwania oraz przebieg konkursu:

1. Prace należy przesłać na wskazany adres w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

2. Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11 maja 2020 r. Laureaci

zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo.

3. Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz miesięcznymi kodami dostępu do 

Legimi.

4. Wręczenie nagród zostanie ustalone indywidualnie z laureatami Konkursu. 

Nagrody w Konkursie:

1. Nagrodami w Konkursie są:

- za zajęcie pierwszego miejsca: maskotka Czytuś, pakiet 3 książek, kod dostępu na 30 dni do 

Legimi;

- za zajęcie drugiego miejsca: BOOKładka, pakiet 2 książek,  kod dostępu na 30 dni do Legimi

- za zajęcie trzeciego miejsca: pakiet 2 książek, kod dostępu na 30 dni do Legimi

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki

określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. Niespełnienie warunków Konkursu powoduje

wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do

nagrody.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka

Publiczna z siedzibą w Olsztynie. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora

do przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym w realizacji

i promocji Konkursu.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę do zastosowania się do niniejszego
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Regulaminu.

4. O sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Olsztynie.

6. Informacji o Konkursie udziela Dział Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą

przy ul. Rodziewiczówny 2 w Olsztynie: promocja@mbp.olsztyn.pl. 


