ROK ROMUALDA OCZYKOWSKIEGO 2020
Regulamin konkursu literackiego ,,Z Oczykowskim przez stulecia”
Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
Cele konkursu
-popularyzacja osoby i działalności Romualda Oczykowskiego, którego 100. rocznicę śmierci obchodzimy w tym
roku,
-poszerzanie wiedzy o historii Łowicza,
-promowanie regionu,
-pogłębianie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród młodzieży,
-wyrabianie umiejętności literackich, z naciskiem na poprawność stylistyczną i językową utworu,
-zachęcanie młodzieży do podejmowania prób pisarskich i prezentowania własnej twórczości literackiej,
-rozwijanie umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania potrzebnych wiadomości z różnych źródeł.
Zasady uczestnictwa
1.Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu łowickiego.
2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać artykuł prasowy-od notatki informacyjnej na temat społeczny,
kulturalny, sportowy – po krótki esej. Artykuł powinien być przejrzysty kompozycyjnie, zawierać logiczny wywód,
lub opis sytuacji i wydarzeń, które miały miejsce w Łowiczu w ciągu ostatniego stulecia.Informacje zawarte w
artykule prasowym mają zainteresować czytelnika i zachęcić do pogłębiania wiedzy o mieście.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, które nie były
wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.
3. Pracę konkursową należy dostarczyć w czterech egzemplarzach. Forma pracy: wydruk maksymalnie do
dwóch stron A4, standardowy margines 2,5 cm, nagłówek i stopka 1,5, czcionka Times New Roman 12, odstępy
między wierszami standardowe (1).
4. Każda praca musi być opatrzona godłem, co gwarantuje anonimowość podczas oceny jury. Dane osobowe
(imię i nazwisko autora, adres, e-mail, telefon kontaktowy, a w przypadku uczniów także adres szkoły i telefon oraz
imię i nazwisko opiekuna) powinny znajdować się w Karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1).
5. Przesyłając pracę literacką uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich
praw osobistych i majątkowych do tego artykułu, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
6. Prace konkursowe, wraz z załączoną Kartą zgłoszenia oraz podpisaną Zgodą na przetwarzanie danych
osobowych, należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu,
Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz do dnia 15.10.2020 r., z dopiskiem na kopercie Konkurs Literacki
”Z Oczykowskim przez stulecia”.
7. Nadesłane na Konkurs prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora Konkursu. Decyzje jury
są ostateczne. Przy ocenie prac konkursowych jury będzie brało pod uwagę: zgodność z tematem, poprawność
stylistyczną i językową pracy, oryginalne ujęcie tematu oraz walory literackie pracy.
Postanowienia końcowe
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w listopadzie 2020 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu oraz na facebooku Biblioteki.
Laureaci zostaną zawiadomieni telefonicznie lub mailowo.
2. Zgłoszenie się do Konkursu, traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu w związku z udziałem w
Konkursie Literackim „Z Oczykowskim przez stulecia” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. 2018 poz.100).
3. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania
artykułów do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Biblioteki.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeśli będą tego
wymagały okoliczności.
5.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Łowiczu:http://www.pbplowicz.pl

