
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida 
w ramach obchodów 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

ogłasza konkurs literacki „70 słów na 70-lecie. 

REGULAMIN  KONKURSU  LITERACKIEGO „70 słów na 70-lecie”

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy – Czytelnia Naukowa i Czytelnia Czasopism

Cele konkursu:
– zachęcenie do korzystania z biblioteki;
– promowanie czytelnictwa;
– rozwijanie wrażliwości literackiej;

Uczestnicy:

– uczniowie szkół gimnazjalnych w Świdnicy;
– uczniowie liceum i technikum w Świdnicy; 
– dorośli 

Tematyka prac konkursowych:
– stworzenie fraszki

● zbudowanej z 70-ciu słów
● zachęcającej do sięgnięcia po książkę;
● ukazującej pozytywne aspekty czytania;
● nawiązującej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy: jej historii, walorów, itp;

Terminy:
– składania prac: do 31.10.2017
– rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: 22.11.2017 r.

Miejsce składania prac konkursowych:
Czytelnia Naukowa i Czytelnia Czasopism MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, I p., p. 202

Warunki uczestnictwa:
– autorem fraszki może być wyłącznie tylko jedna osoba; 
– zgłoszony utwór nie był wcześniej publikowany oraz nagradzany w innych konkursach
– praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla danego gatunku 

literackiego
– każda praca powinna być opatrzona  metryczką (załącznik nr 1) zawierającą tytuł fraszki czytelne

imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, w przypadku uczniów placówka, do której uczęszcza
uczestnik oraz imię i nazwisko opiekuna;

– prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Ocena prac:
– jury powołuje organizator konkursu;
– fraszki oceniane będą pod względem wykorzystanego pomysłu, przynależności gatunkowej, 

wartości artystycznej oraz zgodności z tematem konkursu;
– autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody oraz talon do EMPIKU w wysokości 

100 zł w każdej kategorii;
– prace oceniane będą w trzech kategoriach:

kat. I – uczniowie szkół gimnazjalnych w Świdnicy 
kat. II – uczniowie szkół średnich (liceum, technikum) w Świdnicy
kat. III – dorośli; 

– autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną indywidualnie zaproszeni na rozstrzygnięcie 
konkursu;



Uwaga:
– udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie 

organizatorowi praw autorskich do celów promocji
– udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w celach 

promocyjnych na stronach www Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
– udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania prac, z uwzględnieniem autorstwa fraszek, w następujących polach: druku w 
dowolnej publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz prezentowania 
fraszek na okolicznościowych wystawach, materiałach promocyjnych oraz artykułach 
pokonkursowych

– prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora, nie będą zwracane

Wszelkich informacji dotyczących  konkursu udzielają pracownicy Czytelni Naukowej i 
Czytelni Czasopism MBP w Świdnicy, tel. 074 640-09-37.

Załącznik nr 1

do konkursu literackiego -  pt. „70 słów na 70-lecie”. 

Metryczka:

TYTUŁ FRASZKI...............................................................................................................

IMIĘ ....................................................................................................................................

NAZWISKO ........................................................................................................................

WIEK  …..............................................................................................................................

SZKOŁA ..............................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

NAZWISKO NAUCZYCIELA............................................................................................

NUMER TELEFONU...........................................................................................................

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W PRZYPADKU NIELETNIEGO:

Ja  niżej  podpisany  zgłaszam  udział  mojego  dziecka w  konkursie  literackim

pt. „70 słów na 70-lecie”. 

Jako  rodzic  oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  konkursu  i  akceptuję  jego

warunki.  Jako  rodzic  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  organizatora  konkursu  danych

osobowych podanych w niniejszej karcie zgłoszenia w celach związanych z konkursem. Poniższe

dane osobowe podaję dobrowolnie ze świadomością o przysługującym mi prawie do ich poprawy

i zmiany. 

Data: Podpis:

…................................................ ….........................................................



OŚWIADCZENIE OSOBY DOROSŁEJ:

Ja niżej podpisany zgłaszam udział w konkursie literackim pt. „70 słów na 70-lecie”. 

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  konkursu  i  akceptuję  jego  warunki.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  organizatora  konkursu  danych  osobowych  podanych

w niniejszej karcie zgłoszenia w celach związanych z konkursem. Poniższe dane osobowe podaję

dobrowolnie ze świadomością o przysługującym mi prawie do ich poprawy i zmiany. 

Data: Podpis:

…................................................ ….........................................................


