Ogólnopolski Konkurs literacki „OPOWIEŚĆ O WESOŁEJ”
Regulamin

1. Przedmiotem konkursu „Opowieść o Wesołej” jest utwór literacki adresowany do młodszych
dzieci. Praca konkursowa ma być fikcyjną opowieścią, legendą lub baśnią nawiązującą w
swojej fabule do rzeczywistych wydarzeń, postaci, miejsc, tradycji, flory i fauny
charakteryzujących Wesołą.
2. Organizatorem i fundatorem nagród Ogólnopolskiego Konkursu literackiego „Opowieść o
Wesołej” jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
3. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
4. Konkurs jest skierowany do osób powyżej 13 roku życia.
5. Celem Konkursu jest:
a. rozwijanie wyobraźni,
b. promowanie talentów literackich,
c. poznawanie i popularyzowanie historii, przyrody, miejsc, osób i tradycji związanych z
Wesołą.
6. Warunki uczestnictwa:
a. udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat,
b. przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika,
c. uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę, niepublikowaną i nienagrodzoną nigdzie
wcześniej,
d. autorem tekstu ma być jedna osoba
e. prace powinny mieć minimum 10.000 znaków ze spacjami (czcionka: 12, Arial; interlinia
1,5)
f. przyjmujemy prace wysłane tylko drogą mailową, w formacie Word
g. prace powinny być podpisane pseudonimem, a w tytule maila zawierać zapis: konkurs
literacki „Opowieść o Wesołej”. Dodatkowo należy przesłać wypełniony formularz
zgłoszeniowy – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu (do pobrania ze
strony www.bibliotekawesola.pl). Nadawca powinien zobowiązać odbiorcę do
potwierdzenia odbioru wiadomości.
h. autorzy prac (w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na
opublikowanie ich danych osobowych w regionalnych mediach oraz na stronie
internetowej organizatora zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018, 1000),
i. udział w Konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich na
Organizatora.
7. Prace należy przesłać do 11 listopada 2022 r. na adres: konkurs.wesola@bibliotekawesola.pl
8. Wyłonienie laureatów Konkursu:
a. kryteria oceny prac: poziom literacki, wartość merytoryczna, zgodność z tematyką,
interpretacja i nawiązanie do tematu, pomysłowość i oryginalność, spełnienie wymogów
formalnych,

b. prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego
celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców Konkursu,
c. rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w grudniu 2022 r.,
d. Nagrody:
I nagroda – 3.000 zł
II nagroda – 2.000 zł
III nagroda – 1.000 zł
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

