
KONKURS NA RECENZJĘ KSIĄŻKOWĄ  

 „CZYTAJ I PISZ!”  

  
1. Organizatorem konkursu jest JCIiER Książnica Karkonoska z siedzibą przy  

ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze, przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  

2. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyjątkiem osób bezpośrednio uczestniczących 

w organizowaniu i przygotowaniu konkursu. 

3. Edycja konkursu zatytułowana: „Strachy, duchy, potwory…” trwać będzie w okresie 

od 27 września do 10 grudnia br. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji wybranej książki; może być to 

jedna z listy lektur proponowanych, zamieszczonej na końcu regulaminu, bądź inna, o 

tematyce zgodnej z hasłem edycji. Tekst należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do 30 listopada br. na adres elektroniczny recenzja.konkurs@gmail.com.  

5. Recenzja musi być w całości oryginalna, nie może stanowić plagiatu lub być kopią innych 

utworów czy ich fragmentów, a jej tekst nie może być wcześniej publikowany  

w jakiejkolwiek postaci. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace pozbawione 

znamion recenzji, dlatego przed przystąpieniem do pisania warto zapoznać się z zasadami 

zawartymi w tekście „Jak pisać recenzję”, zamieszczonym na stronie www:  

biblioteka.jelenia-gora.pl 

6. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolna liczbę recenzji na każdą edycję kon-

kursu, jednak ta sama recenzja przesłana po raz drugi nie weźmie udziału w konkursie. 

7. Recenzja powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora. 

Uczestnik konkursu zobowiązany jest podać także tytuł recenzowanej książki, swoje imię 

i nazwisko oraz adres e-mail. 

8. Spośród nadesłanych tekstów wybrane zostaną najlepsze w liczbie odpowiadającej ilości 

nagród. Recenzje oceniane będą przez komisję konkursową. Nagrodzone recenzje mogą 

zostać opublikowane. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych 

tekstów przed ich publikacją. 

9. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz sposobie wręczenia nagród 

pocztą elektroniczną w terminie do 10 grudnia br. 

10. Wysłanie tekstu recenzji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie 

internetowej Książnicy Karkonoskiej bądź wykorzystanie w innej formie w ramach okre-

ślonych przez Ustawę z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych. 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnik podając swoje dane organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celach 

związanych z konkursem; dane osobowe uczestników nie będą przechowywane ani przetwa-

rzane przez organizatora w jakikolwiek sposób w celach innych niż podane wyżej. Podanie 

nieprawdziwych danych dyskwalifikuje uczestnika. 

mailto:recenzja.konkurs@gmail.com


 

PROPONOWANE DO ZRECENZOWANIA KSIĄŻKI: 

 

1. King S.: Lśnienie (i inne tego autora) 

2. Harris C.: Klub martwych 

3. Herbert J.: Dom czarów 

4. Levin I.: Dziecko Rosemary 

5. Meyer S.: Zmierzch (i inne tej autorki) 

6. Rice A.: Wywiad z wampirem (i inne tej autorki) 

7. Sheley M.: Frankenstein 

8. Stocker B.: Dracula 

 

 

 


