Regulamin
Gminnego Konkursu literacko-plastycznego: „100. rocznica urodzin Karola
Wojtyły. Kim był i jest dla mnie Jan Paweł II i Jego związki z Ziemią
Limanowską”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie
literacko-plastycznym: „100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Kim był i jest dla mnie Jan
Paweł II i Jego związki z Ziemią Limanowską”.
§2
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi.
§3
Regulamin Konkursu dostępny jest we wszystkich Bibliotekach Publicznych gminy
Limanowa, oraz na oficjalnej stronie biblioteki www.starawies.naszabiblioteka.com
II. KONKURS
§4
1. Konkurs będzie polegał na wykonaniu przez Czytelników – mieszkańców gminy
Limanowa – prac plastycznych oraz utworów literackich.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 11.05.2020 r. do 15.09.2020 r.
3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
I – plastyczna - w grupach wiekowych: młodzież szkół podstawowych, młodzież szkół
średnich.
II – literacka - w grupach wiekowych: młodzież szkół podstawowych, młodzież szkół
średnich, dorośli.
4. Prace konkursowe plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Format pracy –
A4 lub A3.
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu plastycznego tylko jedna pracę i przesłać ją na adres
biblioteki lub dostarczyć osobiście.
6. Prace literackie w formie pisemnej, max. 10 tys. znaków (esej, reportaż, wiersz,
opowiadanie, felieton). Uczestnik może zgłosić do Konkursu literackiego tylko jedną pracę.
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9. Udział w konkursie jest dobrowolny.

III ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§5
1. Organizator powołuje dwie niezależne Komisje Konkursowe: plastyczną i literacką w skład
których wchodzą: plastycy, artyści, poloniści, dziennikarze, aktorzy i limanowscy pisarze,
poeci.
2. Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2020 r.
(Rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża) w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Starej Wsi o godzinie 10:00.
3. Zwycięskie prace literackie zostaną opublikowane na stronie biblioteki, a z prac
plastycznych zorganizowana zostanie wystawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo o ostateczności interpretacji Regulaminu oraz wyników
komisji konkursowej.
IV NAGRODY
§6
1. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych organizator ufunduje nagrody
książkowe od 1-3 miejsca, a dla pozostałych dyplomy i gadżety.
V CEL KONKURSU
§7
1. Zachęcanie mieszkańców do wyrażania ich wizji artystycznych i literackich dotyczących
postaci najwybitniejszego Polaka jakiego wydała nasza Polska Ziemia - Św. Jana Pawła II
i jego pobytu na terenie naszego regionu.
2. Uwrażliwienie na działalność Karola Wojtyły - księdza, biskupa, kardynała, papieża
Jana Pawła II
3. Troska o spuściznę dziejową i wartości jakie pozostawił Św. Jan Paweł II
4. Ukazanie postaci Św. Jana Pawła II – następcy Św. Piotra - zatroskanego o szerzenie wiary,
miłości i patriotyzmu, troski o Małą Ojczyznę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
5. Promowanie przez postać Karola Wojtyły aktywnego zdrowego stylu życia sportowca,
turysty, piłkarza, pielgrzyma, który przemierzał szlaki Beskidów i Gorców.
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6. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.
7. Rozwój twórczej inwencji.
8. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi
i literackimi.
9. Promocja gminy.
10. Promocja czytelnictwa, która stanowi zachętę do korzystania do wykorzystania bogatego
księgozbioru znajdującego się w naszej bibliotece oraz własnych prywatnych zasobów
dotyczących postaci Jana Pawła II.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prace
niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczenie, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście
przez zgłaszającego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne
materiały nie naruszają praw autorskich.
6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie wyraża również zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w celach promocyjnych.
7. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
8. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

Patronat Honorowy nad Konkursem pełni Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut
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