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„ZACHOWAD W PAMIĘCI - HISTORIA MOJEJ RODZINY” 

 

REGULAMIN KONKURSU  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.           Regulamin dotyczy konkursu literackiego na wspomnienia  
„Zachowad w pamięci – historia mojej rodziny”. 

1.2. Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Informacji 
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, z siedzibą w Jeleniej 
Górze, przy ul. Bankowej 27. 

1.3. Celem konkursu jest zachowanie w pamięci faktów , wydarzeo z historii 
najnowszej, które miały miejsce w naszym najbliższym środowisku, w 
rodzinie, w życiu  przyjaciół, znajomych, sąsiadów. 

1.4. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca i trwad będzie do - 15 listopada 2010 r. 

 

II. ZASADY KONKURSU 

2.1. Uczestnikiem konkursu może byd każda osoba pełnoletnia, której praca 
zostanie dostarczona, bezpośrednio lub drogą pocztową, do Książnicy 
Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 (Czytelnia II p.), w terminie do 15 
listopada 2010 r. 

2.2. Udział w konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowieo 
Regulaminu i jest całkowicie dobrowolny. 

2.3. Wspomnienia mogą mied rożną formę literacką – na przykład dziennik, 
pamiętnik, relacja , list, opowiadanie, kronika  itd. 

2.4. Dobrze widziany jest materiał ilustracyjny w postaci fotografii. 
2.5. Praca konkursowa powinna byd nadesłana w formie wydruku 

komputerowego (2 egzemplarze) i nie może przekraczad 10 stron 
znormalizowanego maszynopisu. Należy dołączyd również tekst na 
nośniku elektronicznym. 

2.6. W konkursie mogą brad udział jedynie prace, które nie zostały wcześniej 
opublikowane, ani nie były nagrodzone w innym konkursie. 

2.7 Prosimy o dołączenie, do pracy konkursowej, informacji z danymi autora: 
imię, nazwisko, adres, telefon, ewentualny adres e-mail. 

2.8. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - 
Dziennik Ustaw 1997 nr 133 poz. 883. 
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2.9. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.  

 
W kwestiach spornych głos decydujący będzie miał przewodniczący Jury. 

 

III. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

3.1. Wszyscy Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni przez Organizatora na 
uroczystośd wręczenia nagród. 

3.2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie również umieszczona na 
stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. 

3.3. Przewiduje się przyznanie atrakcyjnych nagród. 
3.4. Prace nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane w Jeleniogórskiej 

Bibliotece Cyfrowej. 
3.5. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 
3.6. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na jej 

nieodpłatne wykorzystanie do celów wydawniczych zgodnych 
z działalnością Organizatora. 

3.7. Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskad na stronie 
Książnicy Karkonoskiej  www.biblioteka.jelenia-gora.pl; w Czytelni KK 
e-mail: gbpjg_czytelnia@op.pl ; tel. 75 75 259 31. 

 
 

Realizacja w ramach zadania „Literatura piękna dla wszystkich” dofinansowanego 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego 

„Wydarzenia artystyczne” priorytet „Literatura” 

http://www.biblioteka.jelenia-gora.pl/
mailto:gbpjg_czytelnia@op.pl

