REGULAMIN
Powiatowego Konkursu na Opowiadanie z gatunku Fantasy/Fantastyka naukowa

„MOC WYOBRAŹNI - Co by było gdyby...”
I ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
zwana dalej Organizatorem.
2. Adres Organizatora
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
ul. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
Tel. 52 352-72-37
www.oddzialdladzieci@bmino.pl
II CELE KONKURSU
1. Popularyzacja literatury fantasy/fantastyczo-naukowej.
2. Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań oraz indywidualnych zdolności twórczych.
3. Doskonalenie warsztatu pisarskiego.
4. Promocja Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza.
III UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego.
2. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15. lat.
IV ZASADY KONKURSU

1. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest napisanie tekstu o tematyce fantasy/ fantastyka
naukowa typu fanfik (opowiadanie tworzone nieoficjalnie przez fanów filmu, książki,
serialu, wykorzystujące postaci i świat z oryginalnego utworu, przedstawiające dalsze losy
bohaterów. Znajomość pierwowzoru jest zwykle niezbędna do zrozumienia w pełni treści
fanfika).

2. Praca konkursowa nie powinna być dotąd publikowana i nagradzana.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestnika
konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestniku.

4. Autor konkursowej pracy zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora
dostarczonego tekstu do celów promocyjnych, wydawniczych i innych niekomercyjnych
działań zgodnych z działalnością Organizatora.

5. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
6. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno opowiadanie.

7. Termin składania prac mija 21 lutego 2019r.
V WARUNKI TECHNICZNE
1. Praca musi być przygotowana w w edytorze tekstowym (czcionka: Times New Roman –
wielkość 12).
2. Opowiadanie nie może przekraczać 2 000 wyrazów.
3. Teksty napisane w sposób rażąco naruszający zasady języka polskiego, nie będą oceniane
przez jurorów.
4.



5.

Praca konkursowa powinna być opatrzona kartą, zawierającą następujące informacje:
tytuł i autora utworu, do którego nawiązuje opowiadanie,
imię i nazwisko autora pracy konkursowej, wiek, adres, telefon kontaktowy, adres mailowy.
w przypadku uczestnika niepełnoletniego zgodę opiekuna prawnego na udział dziecka w
konkursie.
Pracę w jednym egzemplarzu należy dostarczyć osobiście do Oddziału dla Dzieci Biblioteki
Głównej (ul. Kilińskiego 16) lub wysłać (decyduje data stempla pocztowego) na adres
Organizatora z dopiskiem: „Moc Wyobraźni – Konkurs”.

VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 lutego 2019r. o godz. 17.00 w Saloniku LiterackoArtystycznym. Finaliści zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Poprzez udział w Konkursie uczestnik (opiekun prawny w przypadku osób nieletnich)
wyraża zgodę na:
 przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10.05.2018 roku Dz. U. 2018 poz. 1000); administratorem danych osobowych jest
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jana
Kilińskiego 16.
 opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali
społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz jego
imienia i nazwiska.
3. Decyzje Organizatora konkursu i Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.

