
                                                    REGULAMIN 

                                            Konkursu  literackiego 

 

  „ZIEMIA  JELENIOGÓRSKA  WE  WSPOMNIENIACH  JEJ  MIESZKAOCÓW” 

 

I  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

  

1. Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie  Centrum Informacji i Edukacji     

     Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze 

2. Konkurs  rozpoczyna się  27 kwietnia i trwad będzie do 25.IX. 2009 r. 

3. Wszystkich uczestników konkursu Organizator zaprasza na uroczyste  ogłoszenie  

wyników i wręczenie nagród  24.X.2009 r.  (sobota) godz. 10.00  w sali konferencyjnej 

Książnicy Karkonoskiej 

      

II  ZASADY KONKURSU 

 

1. Uczestnikiem konkursu może byd każda osoba pełnoletnia, której praca zostanie 

dostarczona do Czytelni Książnicy Karkonoskiej  przy ul. Bankowej 27 (II p.), 

w terminie do 25.IX.2009 r.  

2  Przedmiotem konkursu są wspomnienia mieszkaoców  Jeleniej Góry i dawnego 

województwa jeleniogórskiego,  szczególnie : 

-  relacje osobiste związane z indywidualną ścieżką życiową lub doświadcze- 

     niem w pracy mieszkaoców  

 - drogi życiowe rodzin, które  na ziemi jeleniogórskiej znalazły swoje miejsce 

     po 1945 r. 

-  próby  odnalezienia własnej tożsamości dawnych i   

     nowych mieszkaoców regionu 

3. Forma literacka wspomnieo jest dowolna  -  dziennik, pamiętnik, relacja, list, esej, 

opowiadanie itd. Mile widziany jest  materiał ilustracyjny  np. fotografie 

4. W konkursie biorą udział utwory wcześniej nie publikowane i nie będące kopią lub 

fragmentem in. Utworów 

5.  Praca konkursowe w  formie  maszynopisu lub wydruku komputerowego  nie 

mogą przekraczad  10 stron znormalizowanego maszynopisu. Prosimy o dostarczenie  

prac w 2 egz.  Można dołączyd  tekst w  formie  elektronicznej  (płyta CD) 



6.  Do pracy konkursowej należy dołączyd informacje z danymi uczestnika (imię, 

nazwisko, adres, telefon) 

7. Wspomnienia  oceni  Jury powołane przez Organizatora.  

W kwestiach spornych, głos decydujący będzie miał przewodniczący Jury 

8. W konkursie przewidziane są następujące nagrody finansowe: 

 I Nagroda               -   1000,00 zł 

 II Nagroda              -   750,00  zł 

 III Nagroda             -   500,00 zł 

 Wyróżnienie           -   200,00  zł 

 Wyróżnienie           -   200,00  zł 

   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

III  POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie   

     internetowej Książnicy  Karkonoskiej www.biblioteka.jelenie-gora.pl 

2. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach Jeleniogórskiej Biblioteki  

    Cyfrowej    

3.  Organizator nie zwraca nadesłanych prac 

4. Uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie pracy do celów  wyda- 

    wniczych zgodnych z działalnością  Organizatora 

5 .Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskad na stronie   

     www.biblioteka.jelenia-gora.pl lub w Czytelni Książnicy Karkonoskiej  

    e-mail: gbpjg_czytelnia@op.pl;  tel. 075 75 259 31 
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