REGULAMIN KONKURSU PROZATORSKIEGO
im. Aleksandra GŁÓWCZEWSKIEGO
„Rypin przyszłości”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, z siedzibą w
Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest prof. Jarosław Meller i Halina Meller– przyjaciele
Aleksandra Główczewskiego oraz Rada Miasta Rypin.
3. Konkurs jest objęty patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Rypin oraz Dziekana
Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu.
4. Idea konkursu:
a) konkurs jest kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych Rypina i powiatu
rypińskiego;
b) cele konkursu:
- uczczenie pamięci dr. hab. Aleksandra Główczewskiego – rypinianina, wykładowcy UMK w
Toruniu, jurora Ogólnopolskiego Albumu Poetyckiego organizowanego przez MPBP w
Rypinie, przyjaciela Biblioteki,
- zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji literackich,
- promowanie czytelnictwa,
- kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej Rypina i powiatu
rypińskiego, który w dniach 16 grudnia 2020 – 12 lutego 2021 r. prześle na adres MiejskoPowiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin z dopiskiem
"Rypin przyszłości” opowiadanie spełniające wymogi regulaminowe.
2. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość
osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz
osób trzecich. Nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem
jakichkolwiek innych utworów.
3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków
uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku
zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt. 2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany
do zwrotu otrzymanej nagrody.
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§3
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać w dniach 16 grudnia 2020 – 12 lutego 2021 r.
(decyduje data stempla pocztowego) opowiadanie składające się maksymalnie z 500 słów,
które dotyczyć będzie Rypina w przyszłości (np. osadzone w rypińskich realiach, dotyczące
ludzi z nim związanych) w 4 egzemplarzach. Dozwolone są różne formy literackie (kryminał,
horror, fantasy, science fiction, romans, komedia, itd.).
2. Opowiadanie powinno być podpisane pseudonimem (nie znak graficzny, nie imię i nazwisko).
W odrębnej, zaklejonej kopercie opatrzonej pseudonimem należy zamieścić: imię, nazwisko,
datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, nazwę szkoły, klasę, oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że jestem autorką/autorem utworu nadesłanego na konkurs. Utwór nie był
wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach”- data i podpis, oświadczenie o
zgodzie na przetwarzanie danych uczestnika (załącznik do regulaminu).
3. Utwory prozatorskie nie mogą przekraczać 500 słów (nie wliczając tytułu).
4. Organizator nie przyjmuje rękopisów. Utwory należy dostarczyć w formie wydruku
komputerowego lub maszynopisu, na papierze w formacie A4.
5. Organizator nie zwraca utworów. Zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji
nadesłanych utworów bez wypłacania honorariów autorskich.
6. W Konkursie wezmą udział utwory napisane w języku polskim.
7. Uczestnicy nadsyłający kilka zestawów konkursowych (pod różnymi pseudonimami) zostaną
wykluczeni z procedury konkursowej, tzn. ich utwory nie będą dopuszczone do oceny jury.
8. Oceny prac dokona wybrane przez Organizatora jury.
9. Jury spośród nadesłanych utworów wyłoni trzy, którym przyzna nagrody.
10. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w gazecie „Kronika Rypińska”.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2021 r.
12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie Organizatora
Konkursu (www.biblioteka-rypin.pl) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu oraz poprzez
przesłanie informacji do szkół.
13. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów.

§5
Odbiór nagrody
1. Nagrody należy odebrać w dniu finału Konkursu. Nieodebranie nagrody w przewidzianym
terminie będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W takim przypadku nagroda
przeznaczona zostanie na cele statutowe Organizatora.
2. O terminie finału laureaci Konkursu zostaną powiadomieni.

§6
Postępowanie reklamacyjne
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1. Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.biblioteka-rypin.pl .
2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora jest Marek Taczyński, dyrektor
MPBP w Rypinie tel.: 54 280 21 42.
3. Przesyłając utwory na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na obowiązujące
zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgadza się na publikację utworu.
4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa.
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