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Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego: 

Moje pandemiczne życie 
 

Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 

1. Cele konkursu: 

 zachęcenie mieszkańców powiatu nowotomyskiego do pozostawienia swojego śladu życia  

w pandemii dla przyszłych pokoleń 

 pokazanie zmian i trudności, jakie dotknęły mieszkańców powiatu nowotomyskiego podczas życia  

w czasach ogólnoświatowej walki z epidemią 

 stworzenie dokumentacji na temat życia mieszkańców powiatu nowotomyskiego w pandemii  

w Ośrodku Wiedzy o Regionie 

2. Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu nowotomyskiego, którzy ukończyli 18 lat 

3. Zasady uczestnictwa: 

 uczestnik może zgłosić do konkursu nigdzie dotąd nie publikowaną i nie nagradzaną pracę, opisującą 

jego życie w czasach pandemii Covid – 19 

 opatrzoną imieniem i nazwiskiem pracę w formacie pdf należy przesłać na adres e-mail: 

info@bibliotekant.pl, w temacie maila wpisując: Powiatowy Konkurs Literacki: Moje pandemiczne 

życie 

 forma literacka: opowiadanie, dziennik, pamiętnik, list 

 maksymalna objętość tekstu – 10 stron A4 

 czcionka – Times New Roman, 12, interlinia 1,5 

 format pracy - pdf 

 termin nadsyłania prac: 31 maja 2021 

 termin ogłoszenia wyników: czerwiec 2021 

 wraz z nadesłanym tekstem należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego kwestionariusza 

informacyjnego RODO 

 prace nie spełniające powyższych zasad uczestnictwa oraz te, które zostaną dostarczone po terminie 

nie będą przedkładane ocenie jury 

4. Ocena prac i nagrody: 

 prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora 

 w wyniku konkursu przyznane zostaną: I, II, i III nagroda. Organizator zastrzega sobie prawo 

do innego podziału nagród 



 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekant.pl  

oraz na jej profilu facebookowym. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Przeglądzie 

Nowotomyskim 

 o wynikach konkursu laureaci zostaną osobiście powiadomieni przez Organizatora 

5. Patronat medialny konkursu:  

Tygodnik Nasz Dzień po Dniu, portale informacyjne: nowinylokalne.pl oraz myregion.pl 

6. Prawa autorskie: 

 przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się w oparciu o Klauzulę 

Informacyjną (RODO), dołączoną do niniejszego Regulaminu 

 przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba ją przesyłająca jest ich 

autorem i nie naruszają praw autorskich osób trzecich 

 przesłane na konkurs prace przechodzą na własność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Nowym Tomyślu 

 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac w celach naukowych, promocyjnych 

i popularyzatorskich na stronie internetowej http://bibliotekant.pl, jej profilu facebookowym,  

na portalach informacyjnych oraz w prasie 

7. Postanowienia końcowe: 

 regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

konkursu: http://bibliotekant.pl 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do unieważnienia  

lub nierozstrzygnięcia konkursu 

 w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają swe zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

 

 


