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REGULAMIN  

II KONKURSU LITERACKIEGO O PIÓRO STANISŁAWA MICHALIKA 
MOJA „MAŁA OJCZYZNA” 

 
I. Organizator: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, ul. 

Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca. 

II. Patronat Honorowy: Burmistrz Głuszycy Roman Głód. 

 
III. Cele Konkursu: 

• promowanie zasobów i walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych 

Gminy Głuszyca, 

• wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, 

• zwiększenie poczucia i potrzeby identyfikacji z lokalnymi zasobami kulturowymi, 

historycznymi i przyrodniczymi, 

• wzmocnienie poczucia identyfikacji z dziedzictwem kulturowo-historycznym  i 

walorami przyrodniczymi Gminy Głuszyca, 

• zachęcenie utalentowanych artystycznie mieszkańców gminy Głuszyca– dzieci, 

młodzieży i dorosłych do stworzenia i zaprezentowania własnej twórczości 

literackiej, 

• rozwijanie potencjału mieszkańców Gminy Głuszyca ze wskazaniem na dbałość 

o poprawność stylistyczną i językową tworzonych tekstów. 

 
IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest dla mieszkańców Gminy Głuszyca. 

2. Przewidywane są trzy kategorie wiekowe: dzieci do 13 roku życia, młodzież (14-

18 lat), dorośli.  

3. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracami własnymi, napisanymi  

w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych 

konkursach literackich.  

4. Uczestnik Konkursu ma za zadania napisać pracę w dowolnym gatunku 

literackim ( np. opowiadanie, legenda, nowela, wiersz). 

5. Tematyka pracy powinna być zgodna z celami konkursu ( p. II Regulaminu).  

6. Pracę należy nadesłać w formie maszynopisu (maksymalnie 5 stron A4,  

czcionka 12). 

7. Każda praca konkursowa będzie kodowania i będzie opatrzona kartą 

informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko 

autora, wiek autora, adres zamieszkania autora, telefon kontaktowy, adres e-

mail.  

8. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę. 

9. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 
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10. Autorzy prac/ opiekunowie  niepełnoletnich autorów prac muszą wypełnić i 

podpisać formularz dotyczący przetwarzania i wykorzystania danych 

osobowych na potrzeby organizacji i promocji Konkursu. 

11. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

12. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udzielane są pod numerem tel. 

503 102 817 oraz w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca.  

 
V. Termin i miejsce dostarczania prac: 

30.10.2020r. na adres: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w 
Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca – listownie (decyduje data 
wpływu) lub za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: ckmbp@gluszyca.pl.  

 
VI. Jury:  

1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora konkursu. 

2. Decyzje Jury są ostateczne. 

 
VII. Kryteria oceniania: 

• zgodność z celami Konkursu ( p. II Regulaminu), 

• twórczy charakter utworu, 

• oryginalność, 

• poziom literacki pracy, 

• poprawność stylistyczna i językowa. 

 
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:  

1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród nastąpi 

podczas uroczystego wydarzenia w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, 

www.ckmbp.gluszyca.pl oraz Gminy Głuszyca www.gluszyca.pl,  a także  na 

profilach społecznościowch Facebook: Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Głuszycy oraz Głuszyca-to lubię.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które 

po konkursie przechodzą na własność Organizatora, na co autor pracy wyraża 

zgodę poprzez uczestnictwo w Konkursie. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.ckmbp.gluszyca.pl. 

5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.  
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IX. Nagrody: 

 
Organizator przewiduje nagrody za zdobycie I, II i III  miejsca w każdej z trzech 
kategorii wiekowych. Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej mogą być przyznane po 
2 wyróżnienia. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano pamiątkowy 
upominek.  

 
X. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


