REGULAMIN KONKURSU ,,Fantastyczne wakacje”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu ,,Fantastyczne wakacje” jest Klub Miłośników Fantastyki
”Sagitta” oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu,
która pełni też rolę gospodarza.
2. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 13 roku. Prace będą oceniane w następujących
kategoriach:
•

Prace literackie uczestników od 13 do 18 roku życia,

•

Prace plastyczne uczestników od 13 do 18 roku życia,

•

Prace literackie uczestników powyżej 18 roku życia,

•

Prace plastyczne uczestników powyżej 18 roku życia.

II. CELE KONKURSU:
1. Wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych.
2. Rozbudzenie zainteresowania literaturą fantastyczną.
3. Promowanie czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania czasu.
4. Popularyzacja działalności Klubu Miłośników Fantastyki „Sagitta” i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sieradzu.
III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Na konkurs można składać prace:
− literackie (np. relacje z wakacji z elementami fantastycznymi, przygody wakacyjne
wymyślonych bohaterów, własna wymarzona przygoda, etc.),
− plastyczne – rysunek lub komiks.
2. Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jedną historię.
3. Uczestnikami konkursu mogą być tylko indywidualne osoby. Nie przewiduje się prac
zbiorowych.
4. Kategoria literacka obejmuje nigdzie niepublikowane teksty, nieprzekraczające 8 stron
maszynopisu (2500 znaków na stronę).
5. Wszystkie prace konkursowe powinny być opatrzone nazwiskiem autora, adresem
zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego oraz w przypadku uczniów nazwą szkoły,
do której uczęszczają. Prosimy też zaznaczyć, w której kategorii wiekowej praca konkursowa
ma być oceniana. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na
publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, 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.
6. Jury doceniać będzie prace samodzielne, niekopiowane z ogólnie dostępnych źródeł,
autentyczne, niebanalne.
7. Nagrodami w konkursie będą książki o tematyce fantastycznej ufundowane przez Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Sieradzu oraz Narodowe Centrum Kultury. Dodatkową nagrodą
będzie możliwość uczestniczenia przez jeden dzień w pracy bibliotekarzy.
8. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród i wyróżnień.

9. Autorzy wszystkich prac powinni dostarczyć je do 31 sierpnia 2016 r. do Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 4 - osobiście lub drogą pocztową
na adres Biblioteki z dopiskiem „Fantastyczne wakacje”. Prace literackie można też przesyłać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biblioteki info@pbp.sieradz.pl
- w temacie prosimy wpisać: Fantastyczne wakacje. Numer telefonu biblioteki: 43 822-36-71.
10. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu Tomasz Stępiński z Klubu
Miłośników Fantastyki „Sagitta”, adres e-mail: t.stepinski@outlook.com
11. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 30 września 2016 roku w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Sieradzu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu oraz do ostatecznej
interpretacji niniejszego regulaminu.
13. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
14. Organizatorzy oświadczają, że prace konkursowe nie zostaną wykorzystane w celach
komercyjnych.
15. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do
ich wystawiania i publikowania bez wypłacania honorariów autorskich.
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