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Regulamin konkursu literackiego  

O czym fantazjują kości? 

 

W Tygodniu Bibliotek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej 

ogłasza konkurs na opowiadanie o tematyce fantastycznej, którego motywem 

przewodnim są obrazki z kostek Story Cubes Science Fiction. Temat konkursu 

związany jest z obchodami Roku Stanisława Lema. 

Organizator konkursu: 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej 

Sponsor konkursu: 

 Firma  Rebel Sp. z o.o. 

 Cele konkursu:   

• Zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej 

• Rozwijanie kreatywności i wyobraźni 

• Wzbudzenie zainteresowania literaturą fantastyczną  

• Promocja czytelnictwa 

Forma:  

• Opowiadanie 

Adresat konkursu:  

• Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich  zainteresowanych osób 

Zasady udziału w konkursie: 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie opowiadania, które musi zawierać wątki 

fantastyczne, powiązane z wszystkimi wylosowanymi przez Organizatora kostkami Story 

Cubes Science Fiction. 

2. Konkurs trwa od 8 maja 2021 r. do 20 czerwca 2021 r. 

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać tytuł opowiadania oraz imię i nazwisko autora. Nie 

ma ograniczeń wiekowych – liczy się pomysł i fantazja.  Dopuszcza się opowiadania 

napisane rodzinnie przez dorosłych i dzieci (podajemy dane wszystkich współautorów). 

4. Udział niepełnoletniego uczestnika wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów 

i podpisania przez nich oświadczenia (Załącznik nr 1). 

5. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno opowiadanie. Kolejne prace tego 

samego autorstwa nie będą rozpatrywane. 

6. Opowiadanie nie może przekraczać 300 słów (łącznie ze spójnikami). Opowiadania 

dłuższe będą dyskwalifikowane. 

7. Słowa nawiązujące do kostek powinny zostać w tekście podkreślone bądź wyróżnione 

innym kolorem. Każda kość musi zostać użyta.  

8. Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu jest dowolna. 
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Przebieg konkursu: 

1. Opowiadanie w wersji elektronicznej należy wysłać jako załącznik na adres: 

gromadzenie@pbw.bielsko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2021 r., 

wpisując w temacie: O czym fantazjują kości?  

2. Prace dostarczone po 20 czerwca 2021 r. nie wezmą udziału w konkursie. 

3. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich 

do opowiadania.  

4. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu i podpisanie oświadczenia (Załącznik nr 2). 

5. Ocena nadesłanych opowiadań nastąpi do 25 czerwca 2021 r. 

Ocena prac: 

1. Komisja Konkursowa w składzie wybranym przez Organizatora zapozna się 

z  nadesłanymi opowiadaniami i wybierze zwycięzców, którzy zajmą kolejne trzy 

miejsca. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień.   

2. Ocenie podlegać będzie treść merytoryczna, fabuła, pomysł na wykorzystanie symboli 

z wylosowanych kostek, spójność tekstu. 

3. Nagrodami w konkursie będą gry planszowe otrzymane od sponsora – Firmy Rebel 

Sp. z o.o. – wydawcy serii gier Story Cubes.  

4. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.pbw.bielsko.pl  

5. Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo w sprawie sposobu odbioru nagród. 

6. Ocenie będą podlegać wyłącznie prace uczestników, którzy wraz z opowiadaniem 

dostarczą podpisane oświadczenia i zgody będące załącznikami do niniejszego 

regulaminu. 

Postanowienia końcowe: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa 

w  konkursie. 

3. Organizator oświadcza, iż dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu 

organizacji i promocji konkursu. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.  

5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac 

konkursowych. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. 

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

7. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 
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