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Regulamin konkursu literackiego  
PALCEM PO MAPIE 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Białe kruki”. 
 
 
 

I. ORGANIZATOR:  
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów  

 
 

II. CELE KONKURSU: 

• pobudzenie wyobraźni i wrażliwości literackiej uczestników 

•  prezentacja talentów literackich młodych czytelników 

•  uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego 

• integracja z biblioteką jako miejscem ciekawych działań kulturalnych i edukacyjnych 
 

III. PRZEDMIOT KONKURSU, WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA: 
1.  Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 10-12 lat - mieszkańcy gminy Chrzanów i powiatu  

chrzanowskiego. 
2.  Przedmiot konkursu: opowiadanie będące literacką interpretacją związku frazeologicznego 

 palcem po mapie. 
3.  Forma pracy: wydruk od 2 do 5 stron formatu A4, margines standardowy 2,5 cm, czcionka 

Times  New Roman 12, interlinia (odstęp między wierszami) 1,5. 
4.  Jeden uczestnik może być autorem tylko jednej zgłoszonej do konkursu pracy literackiej. 
5.  W konkursie mogą wziąć udział tylko prace indywidualne i napisane samodzielnie; prace       

zbiorowe nie będą przyjmowane. 
6.  Tematyka pracy literackiej: patrz pkt 2. 
7.  Do konkursu należy zgłaszać tylko prace nieprezentowane wcześniej w innych konkursach. 
8.  Pracę konkursową należy podpisać tylko pseudonimem/godłem. 
9.  Nadesłanie na konkurs pracy niezgodnej z regulaminem konkursu skutkuje jej odrzuceniem. 
10. Dostarczenie prac konkursowych:  

•   osobiście do siedziby Organizatora – Oddział dla Dzieci (w kopercie opatrzonej  
pseudonimem/godłem i hasłem: Konkurs „Palcem po mapie”)  

             lub  

• przesłanie na adres e-mailowy: konkurs@mbp.chrzanow.pl (w tytule e-maila należy 
wpisać  pseudonim/godło i hasło: Konkurs „Palcem po mapie”) 

             lub 

• pocztą tradycyjną na adres Organizatora – patrz pkt. I (na kopercie należy dopisać:  
Konkurs „Palcem po mapie”) 

 

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą konkursową Karty 
zgłoszenia uczestnika konkursu (zał. 1 regulaminu). Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu 
należy pobrać ze strony internetowej Organizatora, wydrukować, wypełnić, zaznaczyć 
zawarte w karcie zgody i oświadczenia, podpisać i dostarczyć wraz z pracą literacką w 
zaklejonej, opatrzonej godłem/pseudonimem kopercie. W przypadku przesyłania pracy 
konkursowej drogą elektroniczną należy wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia uczestnika  
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konkursu zeskanować i przesłać wraz z pracą. Niedostarczenie wraz z pracą konkursową    
dokumentów wymaganych w niniejszym regulaminie skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej. 

12. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji konkursu, 
zgłoszenie pracy literackiej do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator konkursu. 
 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1.  Zgłoszone do konkursu prace oceniać będzie Jury konkursowe powołane przez Organizatora. 

Przewodniczącą Jury konkursowego będzie znakomita pisarka Joanna Olech, autorka książek 
dla dzieci i  młodzieży, ilustratorka, laureatka wielu prestiżowych nagród literackich. 

2.  Przy ocenie prac literackich Jury weźmie pod uwagę: zgodność z regulaminem konkursu, walory 
literackie, bogactwo języka, styl, kreatywność i oryginalność oraz poprawność gramatyczną, 
ortograficzną i interpunkcyjną. 

3.  Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. 
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac literackich biorących udział  

 w konkursie.  
5.  Zgłoszone do konkursu prace literackie zamieszczone zostaną w formie pliku na stronie 

internetowej projektu „Białe kruki”. 
6.  Decyzje Jury konkursowego są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
V. TERMINARZ: 

1.  Ogłoszenie konkursu: 15 maja 2022 r., w ramach Tygodnia Bibliotek 2022 
2.  Zgłaszanie prac konkursowych: do 31 sierpnia 2022 r. włącznie. Prace dostarczone po 

wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród:  5 października 2022 r., podczas spotkania 

autorskiego z Joanną Olech. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w terminarzu konkursu. 
5. W przypadku zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu i rozdania nagród laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie i/lub e-mailowo. 
 

VI. PRAWA AUTORSKIE 
1.  Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu oświadcza, że uczestnik jest autorem  

zgłoszonego  utworu oraz że jego utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych  
zapożyczeń z innego dzieła, nie narusza żadnych praw osób trzecich i że jego prawa autorskie 
do tego utworu nie są ograniczone. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie 
praw autorskich osób trzecich.  

2.  Z chwilą dostarczenia pracy na konkurs literacki rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu 
udziela  Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do 
korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub w 
części stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach 
eksploatacji: 
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1) Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzenie 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 i w sieciach zamkniętych. 
4) Prawo do korzystania w celach edukacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych. 
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. 

3.    Udzielenie licencji następuje na podstawie złożonego oświadczenia w Karcie zgłoszenia 
uczestnika konkursu, stanowiącej załącznik niniejszego regulaminu. 

 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Zał. nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnika konkursu. 
 


