
         Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 4/2020 z dnia 18.03.2020 r.  

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach 

w sprawie wprowadzenia  

Regulaminu konkursu literackiego „Przygody Brzozka” 

 

Regulamin konkursu literackiego „Przygody Brzozka” 

 

1. Organizator: 

Miejski Dom Kultury w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12, zwany 

dalej MDK. 

2. Założenie i cele: 

Celem konkursu jest pobudzanie wyobraźni, kreacji literackiej, zachęcanie 

do czerpania inspiracji twórczych z otoczenia. Konkurs adresowany jest do mieszkańców 

miasta Brzeziny, którzy zechcą napisać opowiadanie związane z tematem przewodnim 

konkursu, którym są przygody „Brzozka” – sympatycznej brzózki, postaci zainspirowanej 

pracą wykonaną  przez Oliwiera Turskiego laureata konkursu „Maskotka Miasta Brzeziny”. 

Konkurs ma także integrować uczestniczącą w nim grupę wokół idei świadomości 

lokalnego potencjału, dawać poczucie przynależności do wspólnoty mieszkańców miasta 

Brzeziny. 

3. Opowiadanie: 

Praca powinna być napisana odręcznie lub na komputerze i dostarczona wraz z 

załącznikami, osobiście do siedziby MDK przy ul. Sienkiewicza 10/12, za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej na ten sam adres lub w przypadku wersji elektronicznej w formacie PDF 

wysłana na adres mailowy z dopiskiem „Przygody Brzozka”: mdkbrzeziny@gmail.com.  

Opowiadanie nie może przekraczać wyznaczonego limitu znaków, który wynosi 6000 

znaków (razem ze spacjami). 

4. Zgłoszenie do konkursu 

W konkursie może wziąć udział każdy, nie ma ograniczeń wiekowych. Prace mogą 

być napisane indywidualnie lub zespołowo. Przez Zespół organizator rozumie od 2 do 4 osób, 

z których przynajmniej jedna zamieszkuje na stałe w Brzezinach (jej adres należy wpisać 

na karcie zgłoszenia).   

Karta zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  



W przypadku zgłoszenia do konkursu drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania 

zgłoszenia (opowiadania wraz z załącznikami) będzie e-mail zwrotny w terminie nie 

przekraczającym 2 dni roboczych. 

5. Warunki uczestnictwa 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionego 

i podpisanego formularza zgłoszeniowego. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnictwo 

w konkursie jest uzależnione od wyrażenia zgody na udział oraz na przetwarzanie danych 

osobowych (RODO) przez rodziców lub opiekunów prawnych.  

Karta zgłoszeniowa oraz wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie 

internetowej www.cpik-brzeziny.com.pl . 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich 

na wykorzystanie złożonych prac w celach promocyjnych konkursu, związanych  

z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu i przekazaniem informacji o jego 

organizacji. W stosunku do wybranych prac organizatorzy nabywają prawo do ich prezentacji, 

cytowania i publikacji. 

Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie 

prawni) ponoszą wyłączoną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. 

6. Termin składania prac: 

Opowiadania wraz z kartą zgłoszeniową można dostarczyć w terminach podanych 

poniżej. Wybrane opowiadania będą publikowane na łamach tygodnika „Brzeziński 

Informator Samorządowy”  w siedmiu turach (w każdej turze jury wybrane przez Dyrektora 

MDK wybierze opowiadania, które ukarzą się w gazecie) : 

1. Do 31/03/2020 r. 

2. Do 30/04/2020 r. 

3. Do 31/05/2020 r. 

4. Do 30/06/2020 r. 

5. Do 31/07/2020 r. 

6. Do 30/08/2020 r. 

7. Do 31/09/2020 r. 

 

8. Ocena prac konkursowych 

Organizator oceni prace wg. następujących kryteriów: 

 Zgodność prac z tematem, 

 Oryginalne ujęcie tematu, 

 Poziom literacki pracy, 

 Zgodność prac z kryterium limitu znaków. 



9. Publikacja opowiadania 

Wybrane przez Organizatora opowiadania zostaną opublikowane na łamach tygodnika „BIS”. 

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty dostarczonego tekstu na potrzeby publikacji. 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Katarzyna Benka oraz Wioleta Stachura, Tel. 46-874-31-31 wew. 25, e-mail: 

mdkbrzeziny@gmail.com 

 


