Regulamin konkursu literackiego
„DOBRA FRASZKA”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dobra Fraszka” (dalej „Konkurs”) jest MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs trwa od 19 marca 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r. (okres nadsyłania
zgłoszeń).
3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez
Organizatora komisja konkursowa (dalej „Jury”).

§2
Cele konkursu
1. Promocja idei Cittaslow.
2. Odkrywanie i promowanie talentów poetyckich.
3. Upowszechnianie i rozwijanie świadomości oraz wrażliwości literackiej wśród
społeczeństwa.
4. Aktywizacja społeczności lokalnych.
§3
Uczestnicy Konkursu
Konkurs skierowany jest do miast przynależących do Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow dalej
„Uczestnik”.
§4
Zasady i przebieg Konkursu
1.
2.

3.
4.

5.

Do udziału w konkursie zobowiązane jest każde miasto będące uczestnikiem IX
Festiwalu Cittaslow w Lidzbarku.
Zadaniem konkursowym Uczestnika jest przesłanie Organizatorowi amatorskiej fraszki,
wcześniej niepublikowanej, nie zgłoszonej do innych konkursów literackich, która
stanowi oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Utwór musi być
napisany samodzielnie przez Autora w języku polskim, o objętości do 16 wersów
i zawierać w sobie słowa: Cittaslow, Lidzbark oraz nazwę miasta Uczestnika.
Tematyka dowolna.
Dozwolone się prace wspólnego autorstwa.
Praca konkursowa powinna być przesłana w postaci maszynopisu lub wydruku
opatrzonego godłem słownym. Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy
pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości
zidentyfikowania autora kryjącego się za nim.
Uczestnik może dokonać jedno zgłoszenie w ciągu trwania Konkursu.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- pracę konkursową (1 fraszkę) opatrzoną godłem słownym w 3 egzemplarzach,
- 1płytę CD z utworem konkursowym, format zapisu .doc lub .docx
- podpisane przez autora fraszki Oświadczenia (załącznik nr 1)
- zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem co praca konkursowa zawierającą
formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2)
6. Uczestnik może nadesłać fraszkę, do której posiada pełne autorskie prawa majątkowe.
7. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic lub opiekun
prawny.
8. Po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie Jury wybierze 3 najlepsze
fraszki. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 26 maja 2018 r. podczas trwania IX
Festiwalu Cittaslow w Lidzbarku.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby zwycięzców Konkursu.
10. Prace konkursowe należy nadsyłać do 27 kwietnia 2018 roku (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku z dopiskiem
„Dobra Fraszka” ul. Zamkowa 2; 13-230 Lidzbark.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Autora jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu.
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane przy dokonywaniu
zgłoszenia w Konkursie.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze
zm.)
5. Uczestnicy mają prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
§8
Prawa autorskie
1. Z dniem przyjęcia Utworu Uczestnik przenosi na Organizatora, a Organizator nabywa
autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania Utworem w całości lub we
fragmentach, jako utworem odrębnym lub wspólnie z innym utworem lub innymi
utworami Uczestnika lub/i innych twórców, na cały okres ochrony autorskich praw
majątkowych do Utworu w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym
techniką drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych nośnikach,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu we wszelkich kanałach
dystrybucji, najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w podpunkcie b) –
nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie, publiczne wykonanie i
wyświetlanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.

§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu lub w nim
nieujętych, decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury.
3. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
4. Informacji na temat Konkursu udziela: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Lidzbarku, tel. 23 696 11 41, e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu literackiego „Dobra fraszka”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU LITERACKIEGO
„DOBRA FRASZKA”
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu literackiego
„Dobra fraszka” i akceptuję jego postanowienia.
2. Oświadczam, że przekazana praca konkursowa nie była wcześniej nagradzana
i publikowana oraz nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób
trzecich.
3. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku
mojego dziecka* przez Organizatorów konkursu literackiego „Dobra fraszka”,
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
na cele związane z promocją Konkursu i Organizatora.
4. Wyrażam zgodę na publikację i prezentację mojej pracy/pracy mojego dziecka* w
publikacjach książkowych, internecie i prasie. Jednocześnie udzielam niewyłącznej
jednorazowej nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń
terytorialnych na wykorzystanie mojej pracy/pracy mojego dziecka* na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną techniką,
w tym techniką drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych
nośnikach,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu we wszelkich
kanałach dystrybucji, najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w
podpunkcie b) – nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie,
publiczne wykonanie i wyświetlanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

…………………………………………
Miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………
Czytelny podpis autora/
opiekuna prawnego/rodzica*

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu literackiego „Dobra fraszka”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane osobowe autora fraszki
Nazwa miasta: ………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko: …………………………………………………………...……….…….....
Kontakt (e-mail, telefon)…………………………………………………………………….
Godło: …………………………………………………………….…………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka* tj. imię i nazwisko,
miejscowość oraz numer telefonu oraz adres e-mail zawartych w formularzu przez MiejskoGminną Bibliotekę Publiczną w Lidzbarku - Organizatora konkursu literackiego „Dobra
fraszka”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz.U. Z 2016 r., poz. 992) w celach związanych z promocją Konkursu i Organizatora.
Dane podaję dobrowolnie, wiedząc, że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji.

…………………………………………
Miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………
Czytelny podpis autora/
opiekuna prawnego/rodzica*

