
REGULAMIN 

II Konkursu Literackiego „O Lubyckiego Gryfa” 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na wiersz, bajkę lub 
powiadanie historyczne nawiązujące do 600-lecia Lubyczy Królewskiej lub 65-lecia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej.

2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej.
3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 600- lecia Lubyczy Królewskiej 

oraz 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej przypadające na 2022 
rok.

§ 2 Cel Konkursu 

1. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości;
2. Rozwijanie umiejętności literackich; 
3. Promowanie wydarzeń związanych z historią Gminy Lubycza Królewskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej
4. Promowanie walorów Gminy Lubycza Królewska.

                                                           § 3 Temat Konkursu 
1. 1. Tematem Konkursu jest:

 • wiersz; 
• bajka dla dzieci, 
• opowiadanie zawierające wątek historyczny związany z Gminą Lubycza Królewska 
lub z Gminną Biblioteką Publiczną.

2. Każda z prac powinna być przedstawiona w sposób literacki. 

§ 4 Kategorie konkursowe 

1. W konkursie wyróżnione są trzy kategorie tematyczne:
 • wiersz;
• bajka dla dzieci;
• opowiadanie 

2. W konkursie wyróżnione są trzy kategorie wiekowe, które będą podlegać ocenie: 
• kat. I – dzieci w wieku 8-12 lat 
• kat. II – młodzież w wieku 13-18 lat 
• kat. III – osoby dorosłe

§ 5 Kryteria oceny

1. Prace będą oceniane przez 3-osobowe jury, powołane przez Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej.

2. Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność ujęcia tematu; poprawność i bogactwo języka; 
ortografię; kompozycję opowiadania/wiersza/bajki.



§ 6 Terminy 

1. Konkurs trwa od 24 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r.
2. Prace konkursowe należy przesłać do 18 lutego 2022 roku na adres biblioteka@lubycza.pl

lub osobiście w gminnej Bibliotece Publicznej w Lubyczy Królewskiej.
3. Ogłoszenie  wyników  (poprzez  podanie  imienia  i  nazwiska  oraz  tytułu  zwycięskiego

opowiadania w każdej z kategorii) nastąpi  25.02.2022 r.
4. O miejscu i sposobie ogłoszenia wyników Organizatorzy będą informowali w późniejszym

terminie na stronie internetowej www.lubyczaczyta.pl oraz na facebooku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników Konkursu

lub jego nierozstrzygnięcia,  w przypadku zbyt małej liczby prac (minimum 3 w każdej  
z kategorii). 

§ 7 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Lubycza Królewska
2. W  przypadku  osób  niepełnoletnich  konieczne  jest  dołączenie  do  zgłoszenia  zgody  

na uczestnictwo podpisane przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
3.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
4. Opowiadanie  i  bajka  powinny  mieć  maksymalnie  27  000  znaków  (maksymalnie  

ok. 15 stron znormalizowanego maszynopisu).
5. Szkice opowiadań nie będą przyjmowane. 
6. Opowiadanie powinno być zapisane w formacie .odt, .rtf. lub .pdf.
7. W mailu zgłoszeniowym należy załączyć plik z opowiadaniem jako załącznik. 
8. W  treści  maila  należy  podać  swój  pseudonim,  tytuł  opowiadania/bajki/wiersza,  imię  

i nazwisko autora, adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.
9. Mail ze zgłoszeniem należy zatytułować: ”O Lubyckiego Gryfa”. 
10. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę w jednej kategorii. 
11. Utwory muszą być pracą własną. 
12. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane. 
13. Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  udziału

w konkursie.  Złożenie  oświadczeń  nie  jest  obowiązkowe,  ale  niezłożenie  oświadczenia
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Podpisane oświadczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 1, 2 i 3 do Regulaminu, należy przesłać wraz z pracą konkursową w formie
skanu lub zdjęcia. (Podpis musi być wykonany odręcznie, nie komputerowo). 

14. Wyrażenie  zgody  na  akceptację  Regulaminu  następuje  poprzez  złożenie  oświadczeń,
których wzór stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do Regulaminu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania konkursu
oraz wydłużenia lub skrócenia terminów konkursu. 

§ 8 Nagrody

1. Uczestnicy konkursu (w każdej kategorii wiekowej), którym jury przyzna I miejsce 
otrzymają nagrody rzeczowe i statuetki.

2. Wszyscy laureaci otrzymają drobne upominki i dyplomy.
        

    § 9 Polityka prywatności 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 
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udostępniane podmiotom trzecim. 
3. Złożenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych 

osobowych do celów Konkursu. 
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także 

możliwość ich poprawiania. 


