Regulamin ogólnopolskiego konkursu rodzinnego
„Wakacje z literackim przyjacielem”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu rodzinnego „Wakacje z literackim przyjacielem”
jest Biblioteka Inspiracji.
2. Patronami projektu są: Fundacja ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Fundacja
Ekomini, portale Mądrzy Rodzice, Tylko dla Mam oraz W rodzinie.pl.
3. Sponsorami nagród w projekcie są: Wydawnictwo BIS, Wydawnictwo Jedność,
Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Prószyński i Ska, Wydawnictwo Zakamarki.
4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. Cele konkursu
1. Popularyzacja czytelnictwa.
2. Promowanie ciekawych książek dla dzieci.
3. Zachęcenie rodzin – przede wszystkim rodziców i dzieci – do podejmowania literackich
inicjatyw oraz twórczego i kreatywnego spędzania wspólnego czasu.
III. Zasady i warunki uczestnictwa
1. By wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres e-mail organizatora pracę literacką
zgodną z podanymi wytycznymi.
2. Zadaniem Uczestników konkursu jest opisanie ich wakacji spędzonych z dowolnie
wybranym bohaterem literatury dziecięcej.
3. Praca powinna mieć formę listu, maila lub fragmentu dziennika.
4. Praca może zawierać ilustracje (rysunki lub wykonane przez Uczestników fotografie).
a. Fotografii lub skanów ilustracji NIE NALEŻY wklejać do dokumentu tekstowego;
powinny zostać wysłane w osobnych plikach, o rozmiarach nie przekraczających
100 kb.
b. Nazwę ilustracji powinien stanowić tytul-utworu-i-odpowiedni-numer (wszystko
pisane z małych liter i bez polskich znaków), np. koziolek-matolek-w-warszawie1

1.jpg, koziolek-matolek-w-warszawie-2.jpg itd.
c. Miejsce wklejenia ilustracji należy zaznaczyć wpisując jej tytuł w odpowiednim
miejscu w tekście. Ewentualnie wszystkie ilustracje mogą zostać zamieszczone jako
galeria, pod tekstem.
5. Maksymalna objętość utworu to 4 strony znormalizowanego maszynopisu (7200 znaków
razem ze spacjami) oraz 5 ilustracji.
6. Praca powinna zostać przygotowana przez min. 2 Autorów – członków jednej rodziny
(z uwzględnieniem także dalszych stopni pokrewieństwa – np. kuzynów, dziadków,
wujostwo itd.).
7. Pracę należy opatrzyć tytułem oraz nazwiskiem lub pseudonimem jej Autorów.
8. W czasie trwania konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać dowolną ilość prac.

IV. Terminy
7.07.-20.08.2017 r. - nadsyłanie prac konkursowych.
Spośród nadesłanych w każdym tygodniu prac, wyłaniany będzie „tekst tygodnia”,
publikowany w Bibliotece Inspiracji.
Terminy nadsyłania prac w poszczególnych tygodniach: 16.07., 23.07., 30.07., 6.08., 13.08.,
20.08.2017 r.
Terminy publikacji „tekstów tygodnia” w Bibliotece Inspiracji: 21.07., 28.07., 4.08., 11.08.,
18.08., 25.08.2017 r.
26-28.08.2017r. – głosowanie, mające na celu wyłonienie Laureatów Nagrody Czytelników.
do 31.08. 2017 r. – podsumowanie projektu. Ogłoszenie pełnej listy nagrodzonych
Uczestników.
V. Nagrody
1. Spośród prac nadesłanych w poszczególnych tygodniach trwania konkursu, każdorazowo
zostanie wybrana jedna, zwana „tekstem tygodnia”.
2. Prace oceniane będą przez jury, w skład którego wchodzą członkowie redakcji Biblioteki
Inspiracji.
3. Autorzy „tekstu tygodnia” uzyskają status Laureatów konkursu „Wakacje z literackim
przyjacielem”.
4. Laureaci otrzymają nagrodę – wybrany przez siebie pakiet książek, przy czym Laureat
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pierwszego tygodnia ma do wyboru pakiet z pełnej puli nagród, a następni z puli
pomniejszonej o wcześniej wybrane pakiety.
5. W przypadku małej liczby prac jury może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody na dany
tydzień.
6. Na zakończenie konkursu zostanie przyznana również jedna tzw. Nagroda Czytelników.
Otrzymają ją Uczestnicy, których praca uzyska największą liczbę głosów w otwartym
głosowaniu, przeprowadzonym na stronie Organizatora w dn. 26-28.08.2017 r.
7. Pulę, spośród której Laureaci będą wybierali swoje nagrody, stanowią pakiety książek,
ufundowane przez Wydawnictwa.
a. Pakiet 1: 2 pakiety audiobooków ufundowane przez Wydawnictwo BIS:
„Opowiadania dla przedszkolaków” (3 płyty), „Pirat Rabarbar” (3 płyty).
b. Pakiet 2: 5 książek ufundowanych przez Wydawnictwo Jedność: „99 historii
biblijnych”, „99 modlitw dla dzieci”, „Historie biblijne w szczegółowych
obrazkach”, „Quiz biblijny dla całej rodziny”, „Mamo, tato, zrobię arkę!”.
c. Pakiet 3: 3 książki ufundowane przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia: „Brzechwa
dzieciom. Dzieła wszystkie. Pan Kleks”, „Zwierzęta. Jak to działa?”, „Zula
i porwanie kropka”.
d. Pakiet 4: 4 książki ufundowane przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka:
„Wędrowne ptaki”, „Banda Michałka powraca”, „Kura co tyła na diecie”, „Charlie
Ciuch Ciuch”.
e. Pakiet 5: pakiet dowolnie wybranych książek z oferty wydawnictwa o łącznej
wartości 100 zł ufundowany przez Wydawnictwo Zakamarki.
f. Pakiet 6: 4 książki ufundowane przez Wydawnictwo Literatura: „Jeden Michał, sto
kłopotów”, „Jowanka”, „Syn złodziejki”, „Willa trzech łotrów”.
8. Nagrodę Czytelników stanowi pakiet 5 książek ufundowany przez Wydawnictwo Jedność:
„Baśnie polskie. Syrenka warszawska”, „Baśnie polskie. Pierścień orlicy”, „Baśnie polskie.
Szklana góra”, „Baśnie polskie. Smok wawelski”, „Baśnie polskie. Janosik”.
9. Nagrody wysyłane będą bezpośrednio przez Wydawnictwa, wyłącznie na adresy na terenie
Polski.
10. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Laureata aktualnego adresu
korespondencyjnego wraz z numerem telefonu najpóźniej do 7 dni po ogłoszeniu „tekstu
tygodnia”

w

portalu

bibliotekainspiracji.pl. Adresy należy przesyłać

k.mucha@bibliotekainspiracji.pl.
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na

adres:

VI. Przepisy końcowe
1. Podsumowanie projektu nastąpi do dn. 31.08.2017 r.
2. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronach
Organizatora oraz promowanie jej przez Patronów i Sponsorów projektu – każdorazowo
z podaniem nazwiska lub pseudonimu twórców.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej podanych terminów.
4. W

sprawach

dotyczących

konkursu

(k.mucha@bibliotekainspiracji.pl).
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prosimy

o

kontakt

mailowy

