
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Oceany naszej wyobraźni”

Opowiadanie fantastyczne o tematyce marynistycznej w ramach projektu „Na bibliotecznej łodzi z 
Wagnerem”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu literackiego pod nazwą „Oceany naszej wyobraźni”
jest Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego
regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.
3. Regulamin dostępny jest na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w 
Starachowicach https://e-mbp.pl/konkursy/ 
4. Konkurs trwa od 19.09.2022r. do 31.10.2022r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu: 15 listopada 2022r.

II. CELE KONKURSU

1. Upamiętnienie postaci Władysława Wagnera, pierwszego Polaka, który opłynął kulę ziemską na 
jachcie żaglowym, w ramach ogłoszonego w Starachowicach roku 2022, Rokiem Władysława 
Wagnera.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz uczniowie szkół
średnich.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy i wysłanie jej pocztą elektroniczną.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu literackiego jedną pracę.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i
informacji o uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu.
6. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników (z
zastrzeżeniem postanowień §3 pkt.7).
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały
wykonane osobiście.
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora
autorskich praw osobistych do pracy konkursowej na potrzeby konkursu.

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca powinna być wysłana w formacie PDF pocztą elektroniczną
(mbp.starachowice@op.pl).
2. Praca nie może być krótsza niż 1,5 strony w Wordzie (czcionka Times New
Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) i nie dłuższa niż 3 strony.
3. W swej treści projekt nie może zawierać treści obraźliwych.
4. Wymagana jest pełna poprawność językowa i gramatyczna.
5. Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:

• tytuł opowiadania
• imię i nazwisko autora pracy,



• klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor,
• telefon kontaktowy autora.

6. W temacie emaila należy wpisać „Konkurs literacki – Oceany naszej wyobraźni”.

V. KOMISJA KONKURSU

1. Organizator konkursu powołuje komisję konkursu, która sprawuje nadzór
organizacyjny i merytoryczny nad jego przebiegiem. Komisja konkursu
opracowuje regulamin konkursu i określa jego przebieg.
2. Siedzibą komisji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w 
Starachowicach.
3. Komisja konkursu ustala kryteria oceny.
4. Komisja konkursu czuwa nad poprawnością przebiegu konkursu.

VI. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs polega na napisaniu pracy pisemnej na temat „Oceany naszej wyobraźni” - opowiadanie
fantastyczne o tematyce marynistycznej w ramach projektu „Na bibliotecznej łodzi z Wagnerem”, 
dowolna interpretacja tematu.
2. Uczestnik konkursu musi pracować samodzielnie.
3. Prace nadsyłane są w formie załącznika do emaila
(mbp.starachowice@op.pl) od 19.09.2022r. do 31.10.2022 r.
4. Prace będą oceniane przez komisję konkursu.
5. Zostaną wybrane trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody
rzeczowe oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia.
6. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. 
Dygasińskiego w Starachowicach.
7. Kryteria oceny prac konkursowych:

• zgodność pracy z tematem konkursu,
• oryginalność tekstu,
• poprawność gramatyczna i językowa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odpowiedzialność za treści konkursowe ponoszą ich autorzy.
2. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika za naruszenie przez
niego zasad niniejszego regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje komitet
organizacyjny konkursu.


