
 

 

 

Regulamin Konkursu Literackiego 

Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom 2021 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 

Z A P R A S Z A  

do udziału w regionalnym konkursie literackim. 

  

Cele konkursu: 

 promowanie historii i tradycji regionu ostrowskiego; 

 zachęcanie do wyrażania emocji związanych ze wspomnieniami,  

które dotyczą historii i tradycji regionu ostrowskiego   

 ocalenie wspomnień własnej małej ojczyzny;   

 rozwijanie i doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy; 

 rozbudzenie  talentów artystycznych i umożliwienie prezentacji     

własnych dokonań. 

Organizator: 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej  

w Ostrowi Mazowieckiej. 

Adresaci konkursu: 

 uczniowie szkół średnich  

 osoby dorosłe zamieszkujące Ostrów Mazowiecką oraz powiat ostrowski 

obecnie i w przeszłości. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 napisanie jednego tekstu w formie prozy, który powinien nawiązywać w 

swojej treści do regionu ostrowskiego, do przeżyć związanych z miejscem 

urodzenia, ze swoją małą ojczyzną; 

 objętość pracy powinna mieć nie więcej niż 3 strony A4, a forma może 

być dowolna, np.: opowiadanie, esej, kartka z pamiętnika; 

 praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, nagrodzona     

lub wyróżniona w innym konkursie; 

 jeden autor może dostarczyć tylko jedną pracę; 

 pracę opatrzoną godłem (pseudonimem) wraz z kartą zgłoszenia należy 

dostarczyć w wersji papierowej (3 egzemplarze) i w wersji elektronicznej 

(na pendrive do zgrania lub wysyłką na maila 

a.kaczmarek@mbpostrowmaz.pl) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Ostrowi Mazowieckiej (Stara Elektrownia, ul. 11 Listopada 7)  

lub do najbliższej Gminnej Biblioteki Publicznej;  

 w przypadku braku możliwości dostarczenia wersji papierowej, pracę 

wraz z podpisaną i zeskanowaną kartą zgłoszenia można też wysłać pocztą 

e-mailową na adres a.kaczmarek@mbpostrowmaz.pl 

 termin dostarczenia prac i kart zgłoszeń do Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Ostrowi Mazowieckiej upływa 4 listopada 2021 r., godz.16.00 
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 prace dostarczone po terminie i niezgodne z regulaminem nie będą 

oceniane. 

Kryteria oceniania: 

 zgodność pracy z tematyką konkursu; 

 twórczy charakter pracy; 

 poprawność stylistyczna i językowa; 

 oryginalność i walory literackie pracy. 

 

Harmonogram konkursu: 

  Ogłoszenie konkursu: 12 października 2021 r. 

  Zgłoszenia: 13 października – 4 listopada 2021 r. 

  Praca Jury: 5-8 listopada 2021 r. 

  Ogłoszenie wyników: 8 listopada 2021 r.  

Wręczenie nagród: 10 listopada 2021 r.  

Stara Elektrownia, Ostrów Mazowiecka ul. 11 Listopada 7 (parter) 

 
UWAGA! 

 

Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych i nagrodzonych  prac. 

Zastrzega sobie też możliwość dysponowania pracami i publikacji nagrodzonych tekstów w 

mediach oraz na stronie internetowej Biblioteki i na FB. 

 

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: 

www.bibl.ostrowmaz.pl oraz na Facebooku. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu. 

 
 

   Szczegółowych informacji o konkursie udziela: 

  Agnieszka Kaczmarek tel.: 29 7462340, 509279155 

mail:a.kaczmarek@mbpostrowmaz.pl 

Miejska Biblioteka Publiczna  

w Ostrowi Mazowieckiej 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Dyrektor  

                                                                                                              Miejskiej Biblioteki Publicznej         

                                                                                                               Jolanta Andruszkiewicz 
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Karta zgłoszenia  

regionalnego Konkursu Literackiego 

   Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom 2021 

 

Godło/ pseudonim:……………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………….. 

Adres zam.: ………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………….... 

Tytuł pracy (jeśli taki jest) ………………………………………………………… 

Opiekun literacki (dot. uczniów)…………………………………………………... 

Szkoła i klasa (dot. uczniów): …………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuje się, że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi 

Mazowieckiej, 11 Listopada 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Łukaszewski, e-mail: iod@mbpostrowmaz.pl. 

3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie. 

4. Dane osób biorących udział w konkursach organizowanych przez MBP, przetwarzane będą 

przez okres 1 roku. 

5. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich 

danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 

6. W sprawach spornych przysługuje Pani\u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

 
 OŚWIADCZENIE 

 

Po zapoznaniu się z wyżej przedstawionymi informacjami, akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych  osobowych  oraz  danych osobowych dziecka,  którego  jestem  

prawnym  opiekunem  w  celu  udziału w konkursie. 

 
UWAGA: W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża prawny 

opiekun. 

 
 
 
………………………………………… 
miejsce i data 

 
 
………………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

„Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom 
2021” organizowanego przez  
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Ostrowi Mazowieckiej 

 
 
.....……………………………………...... 
czytelny podpis 

uczestnika/prawnego opiekuna* 

 
 
 *niepotrzebne skreślić 
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