
Міська та районна публічна бібліотека у Новому Томишлі 

 

Регламент районного літературного конкурсу: 

Моє пандемічне життя 
  

 Організатор: Міська та районна публічна бібліотека у Новому Томишлі 

 1. Цілі конкурсу: 

 заохочення жителів району Новий Томисль залишити свій слід життя в пандемії, 

для майбутніх поколінь 

 показати зміни та труднощі, які зазнали жителі району Новий Томисль за своє 

життя у часи глобальної боротьби з епідемією 

 створення документації про життя мешканців району Новий Томисль в умовах 

пандемії в Регіональному центрі знань 

 2. Адресати конкурсу: 

У конкурсі можуть брати участь усі жителі району Новий Томисль, яким виповнилося 

18 років 

 3. Правила участі: 

 учасник може подати на конкурс твір, який ніде не опублікований або 

нагороджений, описуючи його життя під час пандемії Covid-19 

 роботи у форматі pdf з іменем та прізвищем слід надсилати на електронну адресу:  

info@bibliotekant.pl, у темі електронного листа : Powiatowy Konkurs Literacki: 

Moje pandemiczne życie  

 літературна форма: розповідь, журнал, щоденник, лист 

 максимальний розмір тексту - 10 сторінок формату А4 

 шрифт - Times New Roman, 12, міжрядковий інтервал 1,5 

 формат роботи – pdf 

 кінцевий термін подання робіт: 31 травня 2021 року 

 Дата оголошення результатів: червень 2021 р 

 разом із поданим текстом слід надіслати скан або фотографію підписаної анкети 

Інформація RODO (охорона приватних даних) 



 роботи, які не відповідають вищезазначеним правилам участі, та ті, що будуть 

доставлені після закінчення терміну не буде подано на оцінку журі 

 4. Оцінка робіт та нагород: 

 роботи будуть оцінюватися журі, призначеним Організатором 

 за результатами змагань буде вручено: 1, 2 та 3-ю премії.  Організатор залишає за 

собою право до іншого розподілу призів 

 результати конкурсу будуть опубліковані на веб-сайті бібліотеки 

www.bibliotekant.pl та у своєму профілі у Facebook. Роботи-переможці будуть 

опубліковані в огляді Новотомиські 

 переможці будуть особисто повідомлені Організатором про результати конкурсу 

 5. Медіа-меценатство конкурсу: 

 Tygodnik Nasz Dzień po Dniu, інформаційні портали: nowinylokalne.pl та myregion.pl 

 6. Авторське право: 

 персональні дані учасників змагань обробляються на підставі пункту Інформація 

(RODO), що додається до цього Регламенту 

 подання роботи на конкурс рівносильне декларації про те, що особа, яка подає її, є 

її автором і не порушує авторські права третіх осіб 

 роботи, надіслані на конкурс, стають власністю міської та районней публічної 

бібліотеки у Новому Томишлі 

 організатор залишає за собою право використовувати твори в наукових та 

рекламних цілях та популяризація на веб-сайті http://bibliotekant.pl, його профілі у 

Facebook, на порталах новин та в пресі 

 7. Прикінцеві положення: 

 правила Конкурсу доступні в офісі Організатора та на веб-сайті конкурсу: 

http://bibliotekant.pl 

 організатор залишає за собою право вносити зміни до Положення та скасовувати 

його або конкурс не розглядається 

 у питаннях, не передбачених цими правилами, застосовуються положення 

Цивільного Кодексу 

  

http://www.bibliotekant.pl/

