
REGULAMIN 
Konkursu Literackiego 
„Przygoda z LEMem” 

 
§ 1. Cele konkursu 

 
1. Zachęcanie utalentowanych uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodzieży oraz popularyzowanie ich twórczości. 
3. Poszukiwanie przez młodych ludzi wzorców i wartości istotnych w ich życiu. 
4. Kształtowanie kultury żywego słowa. 
5. Upowszechnianie kultury języka. 
6. Zapoznanie młodzieży z literaturą Stanisława Lema będącego patronem roku 2021 

 
§ 2. Organizatorzy konkursu 

 
1. Organizatorami konkursu   są   Miejska   Biblioteka   Publiczna   im. Adama   Próchnika  

w Piotrkowie Trybunalskim. 
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 

Aneta Pielużek, 
tel. 44 681-40-60, wew. 17 
e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.piotrkow.pl 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz terminów, które mogą być 
spowodowane sytuacją epidemiczną w Polsce. 

 
§ 3. Założenia organizacyjne 

 
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są dofinansowane ze środków Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  
2. Konkurs odbędzie się w ramach realizowanego przez MBP zadania z zakresu Promocji 

czytelnictwa pn. „Książka przyjacieLEM”.  
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat ze szkół podstawowych oraz 

średnich z Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego. 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
5. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

• Zgłoszenie 1 pracy literackiej w 1 egzemplarzu, w kategorii – PROZA. 

• Praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie. 

• Praca ma nawiązywać lub być inspirowana twórczością Stanisława Lema. 

• Przedstawienie tematu powinno mieć charakter literacki o dowolnej formie wypowiedzi. 

• Prace powinny być napisane na komputerze, maszynie lub czytelnym pismem odręcznym – 
minimum 2 strony, maksimum 4 strony formatu A4, czcionka 12 – Times New Roman, 
interlinia 1,5. 

6. Utwory mogą być zgłaszane do konkursu indywidualnie albo zbiorowo przez  instytucje (szkoły, 
biblioteki, domy kultury, świetlice itd.). 

7. Pracę wraz z Kartą Uczestnika i Oświadczeniem o Ochronie Danych Osobowych należy 
przesyłać na   adres   Miejskiej   Biblioteki   Publicznej   w   Piotrkowie   Trybunalskim   
z dopiskiem: „Przygoda z LEMem”. 

8. Każdą pracę należy opatrzyć godłem (hasłem graficznym lub słownym). Na pracy trzeba 
podać tylko godło autora. Dane osobowe należy wpisać na Karcie Uczestnika i umieścić  
w odrębnej kopercie opatrzonej tym samym godłem. 

9. Karta Uczestnika powinna być dokładnie wypełniona i zawierać następujące dane: 

• imię i nazwisko; 



• wiek, szkoła, klasa; 

• tytuł pracy; 

• dokładny adres instytucji zgłaszającej uczestnika lub adres zamieszkania autora pracy  

• w przypadku zgłoszenia indywidualnego; 

• adres e-mail oraz numer telefonu; 

• imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela, bibliotekarza wspierającego autora merytorycznie. 
 

§ 4. Terminy 
 

1. Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim przy  
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, do dnia 30 listopada 2021 r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10  grudnia 2021  r. Wyniki ogłoszone  zostaną na profilu 
Facebook MBP a także na stronie www.biblioteka.piotrkow.pl. 

3. Z osobami nagrodzonymi i wyróżnionymi MBP będzie kontaktować się telefonicznie lub 
mailowo w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody. 

4. Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych  
z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.). 

5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na dokumentację fotograficzną oraz 
filmową i późniejsze jej wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.  

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie możliwość bezpłatnej 
publikacji nagrodzonych prac na stronie internetowej Biblioteki. Prace, zgodnie z wolą autora, 
będą publikowane pod jego imieniem i nazwiskiem lub pod godłem pracy. 

  
§ 5. Ocena prac konkursowych 

 
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny prac uczestników  w dwóch 

kategoriach wiekowych: 13-15 lat i 16-18 lat. 
2. W sprawach spornych, nie ujętych w Regulaminie, decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 

 
§ 6. Nagrody 

 
1. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 

 
§ 7. Uwagi 

 
1. Organizator nie zwraca wykonanych prac. 
2. Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów dojazdu do Biblioteki. 
3. Organizator nie zapewnia wyżywienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


