IV Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży 2018
Regulamin
Organizatorem Przeglądu jest Multimedialna Filia Biblioteczna Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu z siedzibą przy ul.
Kasztelańskiej 7, zwana dalej Organizatorem.
Cele Przeglądu:




popularyzacja literatury wśród dzieci i młodzieży;
rozwijanie pasji i młodych talentów literackich;
promocja młodych poetów i pisarzy poprzez publiczną prezentację ich utworów.
Uczestnicy:

1.

Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży z wałbrzyskich placówek oświatowych,
kulturalnych i wychowawczych.

2.

Przegląd odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
 klasy IV – VI szkoły podstawowej,
 klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III klasy szkoły gimnazjalnej.
Każda placówka może zgłosić dowolną ilość uczniów.

Zasady uczestnictwa:
Jeden autor może zgłosić jeden utwór tematycznie zgodny z hasłem Przeglądu, które w
tym roku brzmi: POLSKA.
Autor może wybrać dowolny gatunek literacki:
 proza – jeden utwór do trzech stron A4 zapisanych czcionką Times New Roman
12 lub wyraźnym pismem odręcznym;
 poezja – do trzech wierszy zapisanych czcionką Times New Roman 12 lub
wyraźnym pismem odręcznym;
Dodatkowo zgłoszony do Przeglądu utwór musi spełniać następujące kryteria:
 nie może być nigdzie wcześniej publikowany i nagradzany,
 musi być zapisany w języku polskim, z zachowaniem poprawności językowej,
która podlega ocenie,
 musi być podpisany pseudonimem i oznaczony kategorią wiekową.
3.

Utwory, które nie spełniają powyższych warunków, nie będą brały udziału w
Przeglądzie!

4.

Do każdego utworu należy dołączyć zaklejoną, podpisaną pseudonimem autora kopertę,
w której znajdą się następujące dane:
 imię i nazwisko autora,
 dokładny adres z telefonem,
 wiek,
 placówkę, do której uczęszcza,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu i jego promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz nieodpłatną publikację
prac w formach tradycyjnych i elektronicznych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym
(Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

5.

Utwory, w pakietach lub indywidualnie, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
30 kwietnia 2018 roku pocztą elektroniczną na adres: mfb@atlanty.pl lub dostarczyć w
wersji papierowej do siedziby Organizatora - Multimedialnej Filii Bibliotecznej, ul.
Kasztelańska 7 bądź do Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego „Biblioteki pod
Atlantami”, ul. Rynek 9,
6. Spośród zgłoszonych prac Komisja Przeglądu, w której skład wejdą przedstawiciele
Organizatora, wybierze dwadzieścia najlepszych.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zamieszczenia zgłoszonych
utworów na stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora.
8. Zgłoszenie utworu do Przeglądu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
zgody na publikacje utworu w formie papierowej i elektronicznej.
9. Nagrodą w Przeglądzie jest publikacja utworu w książce wydanej przez „Bibliotekę pod
Atlantami” oraz egzemplarz tej książki.
10. Uroczyste zakończenie Przeglądu odbędzie się w czerwcu 2018 roku w siedzibie
Organizatora.
11. Laureaci Przeglądu zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.
12. Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielamy telefonicznie (nr tel. 74-640-12-57)
lub mailowo (mfb@atlanty.pl) .

