REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„PERŁA Z LAMUSA”
„[…] I po dziadku właśnie została żelazna skrzynia, przedmiot bardzo ciężki, wielki, nieużyteczny, rodzaj
domowego skarbczyka z czasów, w których nie było jeszcze zawodowych kasiarzy, a tylko rabusie ze wszech
miar prymitywni, w niewinności swojej posługujący się najwyżej jakąś pałką czy maczugą. Skrzynia była
przystawiona do wiecznie głucho zamkniętych drzwi, dzielących sypialnię rodziców od poczekalni dla chorych.
Miała dwoje rozłożystych uszu i płaską pokrywę, rzeźbioną w jakieś liście…”
Stanisław Lem, Wysoki Zamek

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs literacki „Perła z lamusa” jest integralną częścią IV Festiwalu Pamięci i Historii,
którego organizatorem jest Wróblewskie Stowarzyszenie Oświatowe „Nie pytaj”, zaś
gospodarzem Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego
w Sieradzu.
2. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do czterech grup wiekowych:
 uczniów szkół podstawowych,
 uczniów gimnazjów,
 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 osób dorosłych niebędących uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
II. CELE KONKURSU:





wspieranie i promowanie twórczości literackiej dzieci, młodzieży i dorosłych,
rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny,
ukazanie wartości i roli rodziny w życiu człowieka,
zaprezentowanie szerszemu gronu historii przekazywanych w rodzinie z pokolenia na
pokolenie oraz zachowanych pamiątek, mających dużą wartość sentymentalną.

III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs polega na zredagowaniu niebanalnego opisu przedmiotu, z którym wiąże się
wyjątkowa rodzinna historia, do którego właściciel bądź właściciele mają sentyment,
który jest pamiątką lub ma dla rodziny nieocenioną wartość. Tematem opisu może być
zatem fotografia, list, obraz, bibelot, przedmiot osobistego użytku, itp.
2. Prace konkursowe obejmują nigdzie niepublikowane teksty, nieprzekraczające 2 stron
maszynopisu (2500 znaków bez spacji na stronę; czcionka „12”).
3. Prace konkursowe powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, adresem
zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, a w przypadku uczniów także nazwą
szkoły, do której uczęszczają. Prosimy też zaznaczyć, w której kategorii wiekowej praca
konkursowa ma być oceniana.
4. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich
danych osobowych (imię i nazwisko, w przypadku uczniów nazwa szkoły) na stronie
internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz w informacjach
o konkursie, które będą ukazywać się w lokalnych mediach i na portalach internetowych.
5. Jury oceniać będzie prace samodzielne, niekopiowane z ogólnie dostępnych źródeł,
autentyczne, niebanalne.

6. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów w postaci bonów
upominkowych i książek oraz dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu.
7. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do podziału nagród i wyróżnień.
8. Autorzy wszystkich prac powinni dostarczyć je do 31 marca 2017 roku w formie
elektronicznej na adres Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego
w Sieradzu info@pbp.sieradz.pl z dopiskiem „Perła z lamusa”. Wydrukowaną pracę
można również dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz.
9. Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu - Maciej
(maciejus2@interia.pl) oraz Anna Kulczyńska (anna.kulczynska15@gmail.com).

Rataj

10. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 21 kwietnia 2017 roku w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zaproszenia ze
szczegółowym programem.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu oraz do ostatecznej
interpretacji niniejszego regulaminu.
12. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
13. Organizatorzy oświadczają, że prace konkursowe nie zostaną wykorzystane w celach
komercyjnych.
14. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo
do ich publikowania bez wypłacania honorariów autorskich.

Organizatorzy

