
 

REGULAMIN  

KONKURSU  

LITERACKIEGO  

I FOTOGRAFICZNEGO 

 

„Pisarze kontra piłkarze, czyli o tym jak przez sport trafić 

do literatury, ze stadionu do biblioteki”. 
 

 I Nazwa konkursu, dane organizatora: 

1. Konkurs fotograficzny i konkurs literacki: „Pisarze kontra piłkarze, czyli o tym jak przez 

sport trafić do literatury, ze stadionu do biblioteki”. Każdy może wziąć udział w jednym lub 

obu konkursach. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach – ul. Szkolna 43, 

32-410 Dobczyce, tel. 12 271 10 74. 

3. Koordynatorem konkursu jest Paweł Piwowarczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Dobczycach i założyciel Klubu Kulturalnego Kibica. 

4. Konkurs organizowany jest przy okazji projektu „Pisarze kontra piłkarze, czyli o tym jak 

przez sport trafić do literatury, ze stadionu do biblioteki”, który jest dofinansowany ze środków 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 

II  Cel i zadanie konkursowe: 

1.  Promocja literatury o tematyce sportowej. 

2.  Promocja kulturalnego dopingu i postawy Fair Play. 

3.  Popularyzacja czytelnictwa.  

4.  Rozwijanie pomysłowości artystycznej i inwencji twórczej. 

5. KONKURS LITERACKI:  zadaniem jest napisanie tekstu (można zgłosić maksymalnie 

jeden tekst) w dowolnej formie (opowiadanie, list, wiersz, esej, komiks itp.) w którym uczestnik 

konkursu opowie o emocjach w sporcie. 

6. KONKURS FOTOGRAFICZNY: zadaniem jest wykonanie zdjęcia/zdjęć (można zgłosić 

maksymalnie 3 zdjęcia) , których tematem będzie promocja literatury sportowej. 

 

III Regulamin konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych              

i słuchacze szkół ponadpodstawowych oraz wszystkie chętne osoby dorosłe. 

3. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia i/lub prace literackie indywidualne wykonane 

samodzielne, które nie były wyróżnione i nagrodzone w innym konkursie. 

4. Prace konkursowe należy składać do 20 listopada 2019 r. wraz z metryczką (wzór poniżej 

regulaminu). Zadania można także przysyłać w formie elektronicznej i/lub drukowanej do 

20.11.2019 r. na mail: mbp@dobczyce.pl (z załączoną metryczką). 

5.   Komisję konkursową powołuje organizator. Dzieci podzielone będą na kategorie wiekowe 



(I-IV, V-VIIII szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe; komisja może w ramach 

nadesłanych zgłoszeń zdecydować o innym podziale na kategorie) 

6.   Podczas oceny komisja będzie w szczególności zwracała uwagę na: 

          - samodzielność wykonania pracy, 

          - innowacyjną i oryginalną interpretację tematu zdjęcia czy też pracy literackiej, 

          - ogólny wyraz artystyczny pracy, zdjęcia 

7.   Decyzja komisji jest niepodważalna. 

8.  W konkursie przewidziano nagrody i dyplomy. Komisja zastrzega sobie możliwość 

dokonania podziału na kategorie wiekowe. Wręczenie nagród odbędzie się na gali 28 listopada 

2019 r. w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 

o czym laureaci zostaną wcześniej powiadomieni. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na upublicznienie danych laureatów  

i fotografii oraz prac literackich z podsumowania konkursu i wręczania nagród  w środkach 

masowego przekazu. Uczestnik wyraża również zgodę na prezentację/publikację na wystawach 

oraz na stronie biblioteki i w portalach społecznościowych jego prac. Zgody te uczestnik 

potwierdza na formularzu przy przekazywaniu pracy. 

 

Załącznik do konkursu: 

…………………...………………………………………………………………….................... 

METRYCZKA PRACY LITERACKIEJ LUB ZDJĘCIA 

1. Imię i nazwisko autora/autorów pracy konkursowej:  

2. Wiek autora pracy:  

3. Szkoła (jeśli uczeń):                           

3.      Tytuł pracy:  

4.      Telefon kontaktowy: 

…………………...………………………………………………………………….................... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         


