
Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze 
ul. Tadeusza Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra 
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Kamienna Góra, 20 X 2022 r.  

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
„Kamienna Góra – słowem o moim mieście” 

organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kamiennej Górze 
w ramach obchodów 730-lecia nadania praw miejskich miastu Kamienna Góra 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu literackiego pod nazwą „Kamienna Góra – słowem o moim 

mieście” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze. 

2. Regulamin konkursu literackiego oraz formularze zgłoszenia (odrębne dla osób 

niepełnoletnich i dorosłych) są dostępne na stronie www. biblioteka.kamiennagora.pl 

oraz na profilu Fb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze:  

https://www.facebook.com/mbpkg/. 

3. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia. Prace można nadsyłać do 13.11.2022 

do godz. 23:59. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

II. Cele konkursu 

1. Formowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności mieszkańców miasta Kamienna 

Góra. 

2. Wspieranie lokalnego patriotyzmu. 

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych: 

  10-13 lat 

  14-17 lat 

  18+ (dorośli) 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie pracy literackiej 

na temat „Kamienna Góra – słowem o moim mieście” i wysłanie jej pocztą 

elektroniczną na adres: biblioteka@umkg.pl. W temacie wiadomości należy wpisać 

„Konkurs literacki”. W przypadku braku możliwości wysłania pracy drogą elektroniczną 

można dostarczyć wydrukowany egzemplarz pracy do jednej z poniższych placówek 

bibliotecznych: siedziby głównej (ul. T. Kościuszki 4), filii nr 1 (ul. Tkaczy Śląskich 46) 

i filii nr 2 (ul. J. Słowackiego 40) w godzinach pracy biblioteki. 

3. Zgłoszona praca musi być podpisana wybranym pseudonimem literackim. 



4. Każdy uczestnik / Każda uczestniczka może zgłosić do konkursu literackiego jedną 

pracę. 

5. Do konkursu przyjmowane są prace w dowolnej konwencji literackiej: tekst poetycki 

lub prozatorski, tekst publicystyczny (esej, felieton, reportaż itp.). 

6. Zgłaszane prace literackie nie mogą przekroczyć maksymalnej objętości 5 stron 

standardowego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami) lub 6 stron 

tekstu pisanego odręcznie. 

7. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, nie mogą 

również być wcześniej publikowane i przedstawiane w innych konkursach. 

8. Do przesłanej lub dostarczonej osobiście pracy należy dołączyć odpowiednio 

wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu (karta dla 

osób niepełnoletnich) oraz Załącznik Nr 2 do Regulaminu (karta dla osób dorosłych). 

 

IV. Sposób oceny prac, skład jury 

1. Prace oceniane będą przez członków jury powołanego przez Organizatora konkursu. 

2. Prace zgłoszone po terminie lub niezgodne z regulaminem konkursu zostaną 

odrzucone ze względów formalnych i nie będą oceniane. 

3. Kryteria oceny prac konkursowych:  

  zgodność pracy z tematem konkursu, 

  oryginalność tekstu, 

  poprawność gramatyczna i językowa, 

  wartość merytoryczna, 

  estetyka pracy, 

  poziom literacki pracy. 

 

V. Nagrody 

1. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas gali z okazji obchodów 730-lecia 

nadania praw miejskich miastu Kamienna Góra, tj. 18.11.2022 r. 

2. Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody za I, II lub III 

miejsce. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przyznanych nagród. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

2. Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do 

jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania. 

3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie do celów 

konkursu danych osobowych oraz wizerunku uczestnika. 


