Regulamin konkursu „Bojki znad Pietrówki”
„W hań downych rokach,kie kómputrów nie było,to sie małym bajtlóm moc bojek prawiło”
Ewelina Szuścik „Ziymia roztomiło”

Organizatorem jest : Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
Cele konkursu:
- popularyzacja gwary cieszyńskiej w słowie pisanym
- zachęcanie dzieci do wglądu w dorobek regionalny Śląska Cieszyńskiego
- promocja utalentowanych ,młodych twórców.
Warunki udziału w konkursie:
a) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych jak i
gimnazjów znajdujących się w Gminie Zebrzydowice.
b) Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie opowiadań lub bajek. Utwory nie mogą być
wcześniej publikowane i nagradzane.
c) Utwory mogą być napisane w języku literackim ,jednakże powinny zawierać elementy
gwary cieszyńskiej w formie cytatów. Utwory napisane gwarą cieszyńską będą dodatkowo
punktowane.
d) Każdy uczestnik winien przesłać maksymalnie dwie prace .
e) Prace należy dostarczyć na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
Ul.Ks. A.Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
Tel. 32 4692 020
Filia Biblioreczna w Kończycach Małych
ul. Jagiellońska 33 a
tel. 324693040
Filia Biblioteczna w Kaczycach
ul. Ludowa 10
tel. 324694191
W terminie do 31.05.2015r.
f) Każdy tekst winien być opatrzony metryczka + wiek autora, do tekstu należy dołączyć
kopertę opatrzoną ty samą metryczką zawierającą imię,nazwisko,wiek oraz adres i numer tel.
Autora bądź opiekuna.
Nagrody:
a) Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
b) Organizatorzy przewidują nagrody oraz wyróżnienia indywidualne w kat.wiek. do 12 lat
oraz od 13-16 lat.
c) Wybrane przez jury utwory,zostaną opublikowane w Wiadomościach znad Piotrówki oraz
promowane przy okazji regionalnych wydarzeń.
Uwagi organizacyjne:
Prace które nie będą spełniać warunków zawartych w regulaminie , nieczytelne i
nieestetyczne zostaną wyłączone spod oceny jury.
a) Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych oraz wyróżnionych
tekstów ,bez dodatkowej zgody autora.
c) O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Protokół
podsumowujący konkurs + jego wyniki ,zostaną opublikowane na stronie internetowej
Gminnej Biblioteki Publicznej .

