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Regulamin konkursu 

 

1. Cel konkursu: 

Konkurs jest częścią projektu „Wybieram książkę!” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Wejherowie w ramach ferii zimowych. Celem Konkursu jest rozbudzanie zainteresowań literackich, 

kształtowanie postaw twórczych, wspieranie twórczości amatorskiej młodzieży oraz popularyzacja 

literatury dotyczącej tematyki uzależnień. 

 

2. Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy, która nie była wcześniej publikowana i 

nagradzana. Utwór ten musi być napisany w formie dziennika i być wycinkiem z pamiętnika osoby 

uzależnionej (od narkotyków, alkoholu, papierosów, Internetu…) lub osoby, w otoczeniu której znajduje 

się osoba uzależniona.  



 

Długość pracy nie może przekroczyć 2 stron wydruku A4. 

 

Wymagania techniczne :  

Praca musi być przygotowana w edytorze tekstu. Czcionka: Times New Roman. Wielkość czcionki 

: 12, marginesy :2,5 cm, odstępy między wierszami: 1,5 

 

Praca musi być opatrzona wybranym przez siebie godłem literowym (pseudonimem). To samo godło 

należy napisać na oddzielnej kopercie, w której powinny znajdować się dane osobowe twórcy: imię, 

nazwisko, adres, szkoła, nr telefonu, adres e-mailowy. 

 

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

 

Prace, które nie będą spełniały wymogów określonych w niniejszym regulaminie, zostaną 

zdyskwalifikowane. 

 

4. Termin składania prac: 

Prace należy składać do 02 lutego 2015 roku w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Wejherowie, ul. Kaszubska 14. 

 

5. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatorów.  

 

6. Za I, II i III miejsce przewidziane są atrakcyjne nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie inny 

podział nagród, w zależności od poziomu nadesłanych utworów. 

 

7. Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, 

samodzielny, będący efektem oryginalnych przemyśleń, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu. 

 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu Literackiego oraz wręczenie nagród nastąpi 13 lutego 2015 roku o 

godz. 10.00 , podczas uroczystego zakończenia ferii w bibliotece. Protokół z posiedzenia Jury zostanie 

również zamieszczony na stronie internetowej Biblioteki. 

 

 

 
 

 


