
Regulamin konkursu „Gwiazda Literatury 2022 – (NIE)zwykła codzienność 

Cel Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania zainspirowanego twórczością 
Grzegorza Kasdepke. 
  
Organizator Konkursu 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim,  
ul. Piłsudskiego 1a, tel. 25 740 50 68 

Uczestnicy Konkursu 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-VI z terenu Powiatu 
Mińskiego. 

Warunki uczestnictwa 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie opowiadania do Oddziału dla 
Dzieci w Miejskiej Biblioteki Publicznej (parter) w terminie do 7 maja 2022r. roku do godziny 
16.00. 
5. Dostarczenie utworu do Miejskiej Biblioteki Publicznej jest równoznaczne z udzieleniem 
Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w następujących polach 
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w 
Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach 
działań MBP w Mińsku Mazowieckim. 
6. Utwór nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych 
praw osobistych. 
7. Do udziału w konkursie konieczna jest zgoda rodziców – załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Warunki techniczne projektów 

8. Opowiadanie należy przekazać w formie wydruku/maszynopisu na kartce A4. Tekst 

napisany czcionką 12 nie może przekraczać 2000 znaków ze spacjami. 

9. Na kopercie należy wpisać: Gwiazda Literatury 2022 i podać godło autora (pseudonim). 

Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem. Powinien 

zawierać jedynie godło autora (np. stokrotka). W osobnej, zamkniętej kopercie z tym 

samym godłem (np. stokrotka) należy dołączyć dane autora: imię, nazwisko, klasa, szkoła, 

adres email do korespondencji) 

10. Każdy uczestnik może nadesłać jedno opowiadanie nigdzie wcześniej nie publikowane.   

Ogłoszenie wyników Konkursu 

11. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 maja 2022 roku podczas 
uroczystej Gali Alei Gwiazd Literatury z udziałem Grzegorza Kasdepke, na którą zaproszeni są 
wszyscy uczestnicy konkursu. 
12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora www.mbpmm.pl,  
a laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową. 
 
Nagrody 
13. Wyboru zwycięskiego utworu dokona powołane przez Miejską Bibliotekę Publiczną Jury.  
14. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.  
15. Przewidziana jest jedna nagroda główna: czytnik Kindle oraz dwa wyróżnienia o wartości 
po 250 zł. 
 
Informacje dodatkowe 

16. Wszelkie zapytania należy kierować na adres dzieci@mbpmm.pl lub tel. 25 740 50 87  
17. Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatora konkursu.  

mailto:dzieci@mbpmm.pl


 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  

W KONKURSIE 

„Gwiazda Literatury 2022”  

  

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
.................................................................... (imię i nazwisko) 
w  Konkursie „Gwiazda Literatury 2022”. 
 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 
mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości 
zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.). 
 

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej 
przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych 
z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora 
konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

  

 ............................................................................................ 

Miejscowość i data 

 

 ............................................................................................ 

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 


