„Liryczne Jasło”
XXI Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
na wiersz i opowiadanie
REGULAMIN
1. Konkurs jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich Oddział w Jaśle.
2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
3. Tematyka prac jest dowolna (nie mogą to być jednak wypracowania szkolne).
4. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism czy Internetu. Osoba
przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i podająca go jako własny będzie pociągana
do odpowiedzialności karnej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (DZ.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, art. 115).
5. Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych w formie drukowanej lub w Internecie i
nagradzanych w innych konkursach.
6. Należy przesyłać 4 egzemplarze prac w formie wydrukowanego, znormalizowanego maszynopisu
oraz wersję elektroniczną na nośniku CD/DVD (w programie MS Word).
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu:
– w kategorii wiersze – 5 wierszy
– w kategorii opowiadania – 2 opowiadania.
Opowiadanie nie może przekraczać 8 stron znormalizowanego maszynopisu. Strona
znormalizowanego maszynopisu powinna zawierać ok. 1800 znaków ze spacjami.
8. Każdy wiersz lub opowiadanie należy podpisać następująco:
w prawym górnym rogu – pseudonim, klasa, rodzaj szkoły tzn. szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła ponadgimnazjalna.
Do pracy musi być dołączona zaklejona koperta podpisana takim samym pseudonimem. Do
koperty należy włożyć czytelnie wypełnioną (na komputerze lub pismem drukowanym) kartę
uczestnika. W wypadku, gdy praca będzie przygotowana pod kierunkiem nauczyciela, należy
podać jego imię i nazwisko.
9. Prace niespełniające wyżej wymienionych warunków zostaną zdyskwalifikowane.
10. Prace konkursowe należy nadesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, ul. Kościuszki 30, 38-200 Jasło
lub składać w Oddziale dla Dzieci MBP w Jaśle do dnia 31.01.2016 r.
11. Prace oceniane będą przez Komisję złożoną z polonistów, literatów i bibliotekarzy w następujących
kategoriach:
a) wiersze:
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie gimnazjów
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
b) opowiadania:
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie gimnazjów
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Należy zaznaczyć kategorię na karcie zgłoszenia.
12. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na
potrzeby promocji Konkursu lub biblioteki według załączonego wzoru (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) podpisane przez
pełnoletniego uczestnika Konkursu lub rodzica, gdy uczestnik nie ukończył 18 lat. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

13. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany na stronie internetowej Biblioteki
www.mbp.jaslo.pl. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o szczegółach finału
Konkursu.
14. Nagrodzone prace zostaną opublikowane.
15. Laureatom Konkursu w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody – okolicznościowe publikacje
zawierające nagrodzone prace, oraz inne nagrody w miarę zapewnienia środków przez organizatora
instytucji.
16. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zastrzega sobie prawo wykorzystania do publikacji i promocji
Konkursu lub biblioteki we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do Konkursu (na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz.U. 2006 r.
Nr 90, poz. 631.art. 41, 51, 64, 65).
17. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a nawet
możliwości wycofania się z Konkursu, szczególnie w przypadku niezapewnienia środków przez
organizatora instytucji.

