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Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie   
ogłasza konkurs literacki CZYTANY OBRAZ – MALARSTWO MICHAŁA KWARCIAKA 

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
oraz  Otwarta Grupa Poetycka Gustawa w ramach projektu Akademii Słowa. 

2. W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 16 lat.  

3. Konkurs trwa od 24.01 do 15.04.2023. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w bibliotece, a rozdanie nagród odbędzie się 
12.05.2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie,  ul. Broniewskiego 10C, 
podczas wernisażu wystawy Michała Kwarciaka pt. „Czytany obraz”, w ramach 
Tygodnia Bibliotek 2023, pod hasłem: Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!  
 

II. Cele konkursu 

1. Pobudzenie wyobraźni poetyckiej i prozatorskiej. 

2. Rozwój umiejętności przekładu sztuk wizualnych na słowo pisane. 

3. Wzmocnienie wyrazu artystycznego wystawy Michała Kwarciaka pt.: „Czytany obraz” 
poprzez napisanie wiersza do wybranego obrazu malarza. 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Praca powinna być oddana w formie: maksymalnie 1 strona A4, czcionka Times New 
Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5. 

2. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć maksymalnie 1 pracę. 

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace wcześniej nie publikowane i nie 

nagradzane w innych konkursach. 

4. Każda praca musi być podpisana godłem (pseudonimem). 

5. Uczestnik winien w terminie do 28.02.2023 zgłosić swoje uczestnictwo mailem na 

adres Sekretarza konkursu: redakcjaakademia@mbp.chrzanow.pl wypełniając kartę 

zgłoszenia (zał. Nr 1) dostępną na stronie https://www.mbp.chrzanow.pl oraz 

https://www.mbp.chrzanow.pl/akademiaslowa/ 
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6. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Sekretarz konkursu do 2. dni prześle na 

podany adres mailowy 2 fotografie obrazów, z których uczestnik wybierze 1 

pracę/obraz, do której napisze wiersz. 

7. Termin nadsyłania prac upływa 15.04.2023 o godz. 23.59. Pracę należy przesłać na 

adres mailowy Sekretarza konkursu redakcjaakademia@mbp.chrzanow.pl, z podaniem 

tytułu wybranego obrazu. 

8. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na jej publikowanie oraz przetwarzanie 

przez Organizatora. 

9. Ocenę prac konkursowych przeprowadzi Jury powołane przez Organizatora.  

10. Nagrody: laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.  

11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

12. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. 

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie zgody  na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu / skan z podpisem/ (zał. Nr 2), w przypadku osoby 

niepełnoletniej zgodę podpisuje  rodzic lub opiekun prawny, dostępne na stronie 

https://www.mbp.chrzanow.pl  oraz https://www.mbp.chrzanow.pl/akademiaslowa/ 

Formularze w załączniku niniejszego regulaminu.  

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 
trzecich. 

15. W przypadku zmiany terminu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani 
indywidualnie drogą mailową. 

 

S z c z e g ó ł o w e    i n f o r m a c j e : 
Dział Promocji Upowszechniania Czytelnictwa 
tel. 32 763 27 55, e-mail: promocja@mbp.chrzanow.pl 
Kierownik: Olga Nowicka 
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