
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „OPOWIEDZ MI SWOJĄ 

LEGENDĘ…” 

 

I. Organizator 

 

Organizatorem konkursu literackiego „Opowiedz mi swoją legendę…” zwanego dalej 

Konkursem, jest Bieruński Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna, zwany dalej 

Organizatorem. 

 

II. Cele konkursu 

 

1. Promocja i wsparcie twórczości literackiej młodzieży. 

2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej. 

3. Odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich młodzieży, kształtowanie jej 

gustów artystycznych oraz stwarzanie możliwości konfrontacji własnej twórczości z 

utworami rówieśników. 

4. Promocja bibliotek i czytelnictwa. 

 

                              III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół  ponadpodstawowych z Bierunia. 

Zadaniem Uczestników Konkursu jest samodzielne napisanie własnej, oryginalnej 

legendy (związanej z miastem Bieruniem). Legenda może dotyczyć dowolnie 

wybranego miejsca (np.  współcześnie zbudowanego obiektu z otaczającej nas  

rzeczywistości, zabytku,  zakątka przyrody,  pomnika,  innej   atrakcji   turystycznej   

czy   krajoznawczej).   Warunkiem koniecznym jest umieszczenie w treści utworu 

postaci bohatera fikcyjnego i jego szczegółowy opis. 

2. Uczestnik zgłasza na konkurs opowiadanie w języku polskim. 

3. Autorem opowiadania może być jedna osoba. 

4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno opowiadanie konkursowe. 

5. Praca nie może przekraczać 5 stron komputerowego wydruku A4, napisanego 

czcionką Times New Roman (12), interlinia 1,5. 

6. Opowiadanie przekazane na konkurs musi stanowić oryginalną pracę uczestnika. 

Prace przekazane na konkurs nie mogą być kopią, plagiatem lub fragmentem innych 

prac.  

7. Warunkiem zakwalifikowania opowiadania do Konkursu jest dostarczenie – wraz z 

opowiadaniem- prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz 

spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie.  

 

IV. Termin i warunki dostarczenia opowiadania 

 

1. Termin dostarczenia opowiadania upływa 30 czerwca 2022 roku. 

2. Prace można dostarczyć drogą mailową do Bieruńskiego Ośrodka Kultury na 

adres: bok@bok.bierun.pl; oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 i 2 na adres: 

biblioteka@bok.bierun.pl; bądź osobiście do  placówek BOK: 

- KT „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń; 

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45, 43-150 Bieruń; 

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń; 
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Prace można złożyć w godzinach pracy poszczególnych placówek. 

 

 

3.  Podpisane opowiadanie (imię, nazwisko, wiek, klasa), należy złożyć wraz z 

dokumentami zgłoszeniowymi (kartę zgłoszenia, podpisane RODO, oświadczenie 

o przekazaniu praw autorskich) (załącznik) 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

 

V. Zasady przyznawania nagród 
 

1. Opowiadania konkursowe będą oceniane przez powołane przez Organizatora jury, a 

wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora 

www.bok.bierun.pl. 

2. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce (chyba że Jury 

zdecyduje inaczej). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody, jeśli Jury nie wybierze 

żadnej ze zgłoszonych prac. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

6. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Jury.  

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od Organizatora indywidualną nagrodę 

rzeczową. Ponadto zwycięskie oraz wyróżnione opowiadania będą mogły zostać 

opublikowane w formie wydawnictwa okolicznościowego.  

8. Autorzy zwycięskich prac, zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu nagrody. 

9. Nagrody dla Laureatów konkursu zostaną wręczone po ustaleniu dogodnego terminu 

dla wszystkich stron. 

VI.  Prawa autorskie 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu, w 

formie okolicznościowej publikacji nagrodzonych prac, umieszczania ich na stronach 

internetowych, w mediach, w prasie lokalnej i  w innej formie podając dane autora 

(imię, nazwisko oraz miejscowość).  

2. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich 

prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez 

rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich), zamieszczone na 

karcie zgłoszeniowej. 

3. Autor oświadcza, że jest wykonawcą pracy i nie narusza w żaden sposób praw osób 

trzecich. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i 

jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane 

osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź innych nieprawidłowych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.  

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

http://www.bok.bierun.pl/


5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O wszelkich 

zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną Uczestnicy, biorący udział w 

Konkursie.  

6. Treść niniejszego Regulaminu oraz wzór karty zgłoszenia znajdują się na stronie 

internetowej Organizatora, tj. Bieruńskiego Ośrodka Kultury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


