REGULAMIN KONKURSU
„Polskie Drogi do Wolności”
§1
Organizatorami konkursu pt. „Polskie Drogi do Wolności” i fundatorami nagród są:
Społeczny Komitet „Dziękujemy za Wolność” i Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku
Mazowieckim.

§2
Cele konkursu:
1. Propagowanie wśród młodzieży wiedzy o polskich zrywach wolnościowych, a w
szczególności o udziale w nich jej rówieśników.
2. Umacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej.
3. Upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów wiedzy na temat historii Polski.
4. Zachęcanie uczniów do wyrażania swych zainteresowań, wiedzy i emocji poprzez
twórczość literacką.
§3
Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z
terenu Mińska Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego.
§4
Przebieg konkursu:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, którego motywem przewodnim
będą wydarzenia w sposób szczególny podkreślające dążenia i zrywy
niepodległościowe Polaków na przestrzeni wieków (powstania, wojny, strajki). Dobrze
widziane byłoby spojrzenie na te wydarzenia z perspektywy młodych ludzi np. udział
harcerzy w Powstaniu Warszawskim.
Praca konkursowa nie może przekraczać objętości 3500 znaków ze spacjami.
Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem
- inwencja twórcza autora
Zgłoszona praca musi być oznaczona godłem (wybranym słowem). Dane uczestnika
(imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu
kontaktowego) muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również
oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości
autora w procesie decyzyjnym komisji konkursowej. Prosimy zatem nie dopisywać
danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu opowiadania..
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
Prace konkursowe oceni komisja, powołana przez organizatorów niniejszego konkursu.

7. Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim,
(ul. Piłsudskiego 1a) w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2015 r. Prace
nadesłane po terminie nie będą oceniane.
8. Zgłoszenie na konkurs jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu. Nie będą one udostępniane osobom trzecim.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji wyróżnionych i nagrodzonych prac
bez honorarium za prawa autorskie na stronie internetowej i w siedzibie Biblioteki oraz w
mediach wyłącznie w celu promocji prac i idei konkursu.
10. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Czytelni MBP : tel. 25 740 51 04, email: czytelniai@mbpmm.pl
§6
Podsumowanie konkursu.
1. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej MBP: www.mbpmm.pl
2. Uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 1a. Autorzy i
opiekunowie nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zostaną powiadomieni przez
organizatora.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany daty i miejsca wręczenia
nagród.

