REGULAMIN KONKURSU NA LIMERYK
§1.
Organizatorem konkursu jest Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „III Sądeckie Dni Literatury” dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
§2.
1. Konkurs jest otwarty – udział może wziąć każdy.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie limeryku – pięciowersowego utworu wierszowanego o
groteskowym i żartobliwym zabarwieniu z układem rymów AABBA.
3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 limeryki napisane w języku polskim. Każdy limeryk
może mieć tylko jednego autora.
4. Prace konkursowe należy przysłać/ dostarczyć do 31 października 2022 r. do Organizatora na adres:
- elektroniczny: promocja@sbp.nowysacz.pl
- siedziby biblioteki głównej: Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego,
ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz
4. Prace konkursowe powinny być dostarczone w formie drukowanej i podpisane pseudonimem
artystycznym Uczestnika konkursu. Do prac powinien być dołączony wypełniony i podpisany formularz
zgłoszeniowy (Zał. nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć również pisemną zgodę
rodziców / opiekunów prawnych (Zał. nr 2).
5. Powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięzców (I, II, III miejsce) w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci i młodzież do 17 roku życia
- dorośli w wieku 18+.
Z wszystkich nadesłanych na konkurs limeryków spełniających kryteria formalne powstanie antologia w
formacie pdf, udostępniona na stronie internetowej biblioteki: www.sbp.nowysacz.pl oraz na stronie
www.poetyckiedebiuty.pl.
6. O wynikach konkursu i dacie oficjalnego wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni w
listopadzie 2022 roku telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Informacja ta będzie również umieszczona
na stronie biblioteki – www.sbp.nowysacz.pl oraz na bibliotecznym profilu Facebook.
7. Uczestnik konkursu wysyłając swój utwór literacki oświadcza, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz
wszystkie warunki uczestnictwa w nim. Zaświadcza również, że jest twórcą zgłoszonego na konkurs
utworu literackiego i przysługują mu niczym nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do utworu.
§3.
1. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w konkursie jednocześnie udziela Organizatorowi
licencji niewyłącznej do utworów literackich zgłoszonych w ramach konkursu bez ograniczeń czasowych,
ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do konkursu polach
eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
c) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do utworu literackiego i jego
opracowań, w szczególności przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów,
wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z konkursem;
d) wyraża zgodę na używanie swojego imienia i nazwiska w działaniach promocyjnych i
informacyjnych Organizatora związanych z działalnością kulturalną i usługową – bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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§4.
Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa
powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczeni z konkursu.
Podanie nieprawdziwych lub niekompetentnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi
się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia z konkursu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / opiekunów
prawnych zamieszczona jest na stronie internetowej Organizatora www.sbp.nowysacz.pl.
W nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do
natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio
opublikował Regulamin.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej biblioteki www.sbp.nowysacz.pl. Wszelkich
informacji o konkursie udziela Dział Promocji Sądeckiej Biblioteki Publicznej
e-mail: promocja@sbp.nowysacz.pl.

– tel. 18 443 83 02, 443 87 52 wew. 29,

ZADANIE „SĄDECKIE DNI LITERATURY” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.

