
Konkurs literacki na opowiadanie kryminalne retro 
 

 

1. Organizator 

       Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. 

 

2. Cel i przedmiot konkursu 

• promowanie czytelnictwa poprzez napisanie opowiadania kryminalnego retro, którego 

akcja rozgrywa się w latach 1914-18; 

• rozwijanie wyobraźni; 

• poprawne budowanie zdań; 

• logiczne myślenie. 
 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych. 
 

4. Zasady konkursu 

• uczestnicy przesyłają prace listownie pocztą tradycyjną na adres Miejska Biblioteka 

Publiczna w Nisku ul. Tysiąclecia 12 a, 37-400 Nisko lub mailowo na adres  

nckbiblioteka@op.pl 

• aby przystąpić do konkursu należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych 
 

5. Miejsce i termin trwania konkursu 

• konkurs trwa od dnia ogłoszenia tj. 01.09 – 31.09.2018 r.  

• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.10.2018 r. 
 

6. Organizacja i przebieg konkursu 

• celem konkursu jest napisanie opowiadania kryminalnego od 5 do 10 stron formatu A4, 

czcionka Arial, wielkość 12, interlinia 1,5, wcześniej nigdzie nie publikowanego; 

• regulamin przewiduje wyłonienie 3 laureatów; 

• aby przystąpić do konkursu należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

umieszczenie danych osobowych w Internecie; 

• za najlepsze opowiadania przewidziane są nagrody książkowe; 

• wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki i w mediach 

społecznościowych.  
 

7. Postanowienia końcowe 

• uczestnicy niepełnoletni powinni dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w konkursie; 

• w konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy; 

• zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw 

autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ust. z dn. 

04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 

83 z późn. zm). 
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• uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych oraz wizerunku  na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

• szczegóły dotyczące administratora danych osobowych i ich przetwarzania można znaleźć 

na stronie internetowej biblioteki w zakładce „Polityka prywatności”; 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach 

promocyjno-reklamowych; 

• zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście; 

• organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu 

rozstrzygnięcia konkursu; 

• w przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem lub dostarczenie nagrody 

okaże się nieskuteczne, nagroda przepada; 

• wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod  numerem 

telefonu 15 8412 100 (wew. 22): ewa.kielb@onet.pl; 

• niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
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