Wszystkich miłośników literatury i tych, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności pisarskie (i nie tylko),
zachęcamy do udziału w konkursie literackim, zorganizowanym w ramach projektu „Klimaty Azji czyli nic nie
zdarza się przypadkiem”. Zadaniem uczestników będzie stworzenie recenzji, na wybraną przez siebie książkę
Haruki Murakamiego.
Regulamin konkursu
na recenzję dowolnej książki
Haruki Murakamiego

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”
w Wałbrzychu.
2. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych i jest skierowany do wszystkich chętnych.
3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu recenzji dowolnej książki Haruki Murakamiego.
4. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej; kształtowanie
umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim; integracja środowiska lokalnego wokół
biblioteki; promowanie literatury, rozwijanie czytelnictwa.
5. Recenzja może mieć formę tekstu, filmu lub grafiki.
6. Recenzje powinny spełniać następujące warunki:
a. tekstowa – maksimum 2 strony A4 pisane na komputerze,
b. graficzna – plik o wielkości maksimum 5 Mpx w formacie jpg,
c. filmowa – maksimum 5 minut nagrania w formacie avi lub mp4.
7. Uczestnik może dostarczyć lub przesłać tylko jedną, niepublikowaną wcześniej recenzję. Zgłoszone
na konkurs prace powinny być opatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i
nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu.

8. Recenzje należy składać do 30.09.2017 r. w budynku głównym Biblioteki pod Atlantami – Rynek 9,
w Filii nr 7 – ul. Broniewskiego 65a, a także mailowo: filia7@atlanty.pl
9. Recenzje książek zakwalifikowane do udziału w konkursie oceni jury powołane przez Organizatora.
10. O wynikach konkursu powiadomimy na stronie internetowej Biblioteki pod Atlantami oraz fanpage’u
Filii nr 7.

11. Fundatorem nagród w konkursie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki, działające przy PiMBP
„Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu.
12. Autorzy recenzji wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych w lokalnych mediach oraz
na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.). Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
oznacza upoważnienie dla organizatora do korzystania ze zgłoszonych recenzji w zakresie
publicznego rozpowszechnienia.

13. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika.

