
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie   
ogłasza konkurs literacki pod hasłem  

„OPOWIEŚCI O (NIE)WOLNOŚCI”  

 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie literackim o tematyce 
zgodnej z celami konkursu, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. 
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób w dwóch kategoriach wiekowych:  

• Kategoria I: osoby dorosłe od 18 r. życia 

• Kategoria II: młodzież w wieku 13-17 lat 
4. Termin naboru prac konkursowych: 8.06 - 31.08.2020 r.  Termin przedłużony do 

18.10.2020r. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.10.2020 r., a  rozdanie nagród  22.10.2020 r. 

podczas Forum Regionalnego „Między Małopolską a Górnym Śląskiem”. 
 

II. Cele konkursu 

1. Przybliżenie problematyki powstania „Solidarności” i pierwszego okresu jej działalności, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem tego ruchu wśród 
mieszkańców regionu i ich udziałem w przemianach ogólnopolskich. 

2. Wzrost świadomości, wskazanie oraz uświadomienie wpływu powstania tego ruchu na 
zmiany, jakie nastąpiły w dekadzie 1980-90 w całym kraju, które doprowadziły do 
odrodzenia demokracji w Polsce, czego bezpośrednim efektem była odbudowa samorządu 
terytorialnego w Polsce i pierwsze samorządowe wybory.  

3. Upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego poprzez udokumentowanie udziału 
mieszkańców regionu w przemianach ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem 
kontekstu lokalnego i regionalnego. 

4. Zebranie wspomnień i ich utrwalenie dla kolejnych pokoleń dotyczących okresu przemian 
powstania „Solidarności” w kontekście lokalnym i regionalnym. 

5. Wyrażenie opinii i myśli w temacie rodzącej się wolności, demokracji i suwerenności. 
6. Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej mieszkańców Małopolski i Górnego Śląska.  
7. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii. 
8. Promocja czytelnictwa. 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Praca konkursowa w formie epickiej wypowiedzi: literacki opis wspomnień (pamiętnik, 

opowiadanie, reportaż, list, rozmowa, esej, odezwa, manifest).  

2. Pracę należy przygotować w formie znormalizowanego maszynopisu, maksymalnie 10 

stron A4. 

3. Do pracy mogą być dołączone materiały ilustrujące bądź uzupełniające treść: fotografie, 

dokumenty, które należy dołączyć w formie wydruku lub przypadku prac wysyłanych pocztą 

elektroniczną w oddzielnym pliku cyfrowym (np. jpg, pdf - rozdzielczość min. 300 dpi).  

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

5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nienagradzane 

w innych konkursach. 

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

7. Prace należy przesłać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, pocztą 

elektroniczną na adres: konkurs@mbp.chrzanow.pl , podając w tytule e-maila: Konkurs 

mailto:konkurs@mbp.chrzanow.pl


„Opowieści o (nie)wolności” lub pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna 

w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów. 

8. Termin dostarczenia prac: do 31.08 włącznie (godz.23:59). Termin przedłużony do 

18.10.2020r. 

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

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie karty uczestnika konkursu, 

stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, którą należy pobrać ze strony, 

wydrukować, wypełnić, zaznaczyć zawarte w niej oświadczenia i zgody, podpisać i przesłać 

razem z pracą konkursową. W przypadku prac wysyłanych pocztą elektroniczną - 

wypełnioną i podpisaną kartę uczestnika konkursu należy zeskanować i przesłać razem 

z pracą. 

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

IV. Wyniki konkursu 

1. Zwycięzców konkursu wybiera Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów przyznając miejsca od I do III w dwóch kategoriach 

wiekowych. 
3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
4. Nagroda jest przyznawana zwycięzcy jednorazowo. 
5. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na jej publikowanie, wykorzystanie oraz 

przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie. 

V. Prawa autorskie 
1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego 

Uczestnika jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny, udziela Organizatorowi 
bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania 
z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, 
stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach 
eksploatacji: 
1) Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe 
lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to 
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć 
dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

3) Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 
4) Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 
5) Prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym 

udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach 
eksploatacji. 

2. Udzielenie licencji następuje na podstawie złożonego oświadczenia w karcie uczestnika 
konkursu, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.   

 
Szczegółowe informacje: 
Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa 
tel. 32 7632755, e-mail: promocja@mbp.chrzanow.pl 
Kierownik: Olga Nowicka 
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