„NA GWIEZDNYM SZLAKU”
regulamin regionalnego konkursu literackiego

Organizator konkursu
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
Tel. 84 638 49 39, www.bipe.pl
Konkurs realizowany jest w ramach regionalnego projektu „...nie z tej Ziemi” dofinansowanego przez
Fundację LOTTO im. H. Konopackiej w ramach grantu udzielonego w konkursie „Patroni Roku 2021”.
Partner:
Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne „Czerwony Smok”
Patronat Honorowy:
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
Polska Agencja Kosmiczna
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk
Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak
Patronat Medialny:
TVP 3 Lublin
Kronika Tygodnia
Katolickie Radio Zamość
Skafander
Ezamosc.pl
Lubelskie.info
Adresaci konkursu
• konkurs adresowany jest do młodzieży i osób dorosłych z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego,
hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
• konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach :
➢ I kategoria uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
➢ II kategoria uczniowie szkół ponadpodstawowych
➢ III kategoria open dla wszystkich zainteresowanych twórczością Stanisława Lema
Terminy konkursu:
ogłoszenie konkursu
03.11.2021 r.
termin nadsyłania prac 17.01.2022 r.
ogłoszenie wyników 28.02.2022 r.
Cele konkursu:
• upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema i uczczenie jego pamięci w ramach obchodów
Roku Lema,
• rozbudzenie zainteresowań literaturą fantastyki naukowej (science fiction),
• rozwijanie wyobraźni i pobudzenie kreatywnego myślenia,
• zachęcanie młodzieży i osób dorosłych do lektury dzieł Stanisława Lema i nawiązanie do jego
twórczości,
• upowszechnienie historii regionu i okolic,
• promowanie własnego regionu w twórczości ludzi młodych,
• popularyzacja czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa w konkursie
• zadaniem uczestników konkursu jest napisanie
opowiadania z gatunku science fiction
inspirowanego twórczością Stanisława Lema, nawiązującego do historii, teraźniejszości albo
przyszłości Zamościa lub jego okolic
• konkurs jest jednoetapowy, uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę, samodzielnie
napisaną, która nie była wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach
• opowiadanie nie może być dłuższe niż 5 stron w formacie A4, napisane tekstem
znormalizowanym (czcionka Times New Roman, wielkość 11 punktów, interlinia 1,15) i utrwalona
jako plik w formacie PDF lub DOC
• każdą pracę należy podpisać, praca powinna zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek,
dane kontaktowe: nr telefonu, e-mail
• do pracy należy dołączyć czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, który stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu
• prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres e-mail konkursy@bipe.pl
do 17.01.2022 r.
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest otrzymanie informacji zwrotnej drogą mailową
z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Brak potwierdzenia oznacza, że zgłoszenie nie dotarło
do Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i osoba nie będzie mogła wziąć udziału w konkursie
• wyniki konkursu zostaną podane po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.bipe.pl
• najlepsze utwory wyłonione w konkursie zostaną zebrane i opublikowane w postaci antologii
• prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów
Kryteria oceny prac:
•
•
•
•

zgodność pracy z tematem konkursu,
pomysłowość,
oryginalność ujęcia tematu,
poprawność merytoryczna, gramatyczna i językowa.

Nagrody
• oceny prac oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
 jury wybierze i nagrodzi trzy prace w każdej kategorii wiekowej:
-uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych
-uczniowie szkół średnich
-pozostali uczestnicy zainteresowani konkursem
 laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 jury ma prawo nieprzyznania nagród w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych
 ogłoszenie wyników nastąpi 28.02.2022 r.
 nagrodzeni uczestnicy będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo
 nieprzekraczalny termin odbioru nagród to 14.03.2022 r. (nagrody nieodebrane w terminie
przechodzą na rzecz Organizatora)

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że: Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka
Pedagogiczna w Zamościu ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość, kontakt do Inspektora Danych
Osobowych - Justyna Duda: iodo@bipe.pl, tel. 084 664 38 38, zebrane dane osobowe przetwarzane będą
w celu:możliwości wzięcia udziału w konkursie odebrania nagrody w konkursie udostępnienia
informacji o zwycięzcach podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.

W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu, przysługuje
Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Organizator będzie zbierał
następujące dane:
od uczestników konkursu (uczniów): imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę, nr telefonu, adres
poczty mailowej,
od opiekunów prawnych uczestników: imię i nazwisko,
od opiekunów, pod kierunkiem których uczestnicy przygotowali prace: imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu.
imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek uczestników konkursu, będą podlegały udostępnieniu poprzez
upowszechnienie na stronie internetowej i Facebook Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu bądź w inny
sposób w celach prezentacji i realizacji przedsięwzięcia, dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny dla zrealizowania regionalnego literackiego NA GWIEZDNYM SZLAKU. W przypadku
obowiązków prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tych
obowiązków,odbiorcą danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu,
wizerunek osób nagrodzonych i dane osobowe mogą zostać udostępnione w ramach realizacji
przedsięwzięcia NA GWIEZDNYM SZLAKU

Postanowienia końcowe:













Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych,
przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu,
wszelkie dodatkowe koszty związane z konkursem np.: zużyte materiały plastyczne, dojazd pokrywa
uczestnik,
przesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu,
udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych
za wykorzystanie prac na wszystkich polach eksploatacji,
w szczególności: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających
się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na
wystawach oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie,
uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora
z przekazanych prac,
uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność
za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego,
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zgłoszeń zawierających
prace uprzednio publikowane, biorące udział w innych konkursach oraz te, które mogą naruszać
prawa autorskie osób trzecich,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zgłoszone po terminie, utracone lub uszkodzone
z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych,
Więcej informacji na temat konkursu: tel. 84 638 49 39 wew. 25

