
 

Miejska Biblioteka im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu,                                                                                                               

włączając się do ogólnopolskiego projektu „MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY”, ogłasza konkurs literacki  

Za moich czasów… 

 Konkurs kierujemy do wszystkich, którzy w dowolnej formie literackiej podzielą się wspomnieniami rodzinnymi 
zasłyszanymi od rodziców, dziadków i krewnych. Celem konkursu jest upowszechnianie wartości i utrwalanie więzi 
rodzinnych, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.                                                                                                                                                                             
              Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński. 

 
 

Regulamin konkursu literackiego                                                  

Organizator: Miejska Biblioteka im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu 

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI (P), gimnazjaliści (G), uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych 

                        i dorośli (D)  

Formuła konkursu: dowolna forma literacka (wiersz, opowiadanie, reportaż, esej itp.) o objętości maksymalnie do 2 stron 

A4; czytelny rękopis lub wydruk – czcionka czytelna wielkość 13 pkt. Prace zgłaszane w drugiej i trzeciej  kategorii 
wiekowej winny być zapisane dodatkowo w formie elektronicznej (w dokumencie programu WORD 97-2010 na opisanej 
płycie CD, którą należy przy zgłoszeniu dołączyć do wydruku). 

1. Autor może zgłosić do oceny jedną pracę, której jest wyłącznym twórcą. 
2. Do pracy, w oddzielnej, zaklejonej kopercie, należy dołączyć następujące informacje: 

- imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego 
 

Na zaklejonej kopercie z danymi uczestnika należy umieścić jedynie określenie kategorii wiekowej  (P, G lub D) 

Zasady oceny: Komisja konkursowa powołana przez dyrektora Biblioteki oceni prace w trzech kategoriach 
wiekowych. Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod  uwagę: 

- zgodność pracy z tematyką konkursową,  
- oryginalność podejścia do tematu, 
- poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna. 

Termin składania prac: 17 marca 2017 roku na adres: Miejska Biblioteka w Łowiczu, os. Bratkowice 3a; 99-400 Łowicz 

Prace można składać indywidualnie lub zbiorowo (szkoły, biblioteki) Do prac składanych zbiorowo należy dołączyć listę 
uczestników, telefon i dane osoby do kontaktu. 

Uwagi końcowe:  

Miejska Biblioteka zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania złożonymi pracami. Złożenie pracy na konkurs jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora oraz na 
publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie pracy, nazwiska i wizerunku.  

1. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane przez Komisję.  
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Utwory laureatów zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. 

Ewentualne roszczenia wynikające z nagrodzenia lub publikacji przez organizatora pracy, która nie jest własnością 
podpisanego twórcy, nieujawnione przez Komisję, należy kierować do osoby podpisującej ją jako własną. 

3. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów „MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY” 
– Łowicz 2017 

4. Nadesłane prace wraz danymi osobowymi zostaną komisyjne zniszczone w okresie 1 miesiąca po oficjalnym 
ogłoszeniu wyników. 

 

 


