
 

 

 

 

Regulamin konkursu  

na opowiadanie science fiction 

„Opowiadaj jak Lem – fantastycznie!” 

              
Konkurs jest nawiązaniem do obchodów 100. rocznicy urodzin 

Stanisława Lema najwybitniejszego przedstawiciela polskiej literatury science fiction 

 
 

§ 1.  
Organizator i czas trwania konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej 

           ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna; tel. 23 671 73 51. 

2. Termin składania prac upływa 30 maja 2021 r.; ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 

do 10 czerwca 2021 r. 

§ 2. 
Cele konkursu 

1. Cele konkursu: 

- propagowanie twórczości Stanisława Lema, 

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności literackich, 

- rozbudzenie wrażliwości estetycznej, 

- uwrażliwienie na piękno i bogactwo ojczystego języka, 

- odkrywanie talentów literackich. 

§ 3. 
Zasady uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub uczące się na terenie gminy 

Opinogóra Górna. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7 - 8 szkoły podstawowej, młodzieży              

i dorosłych. 

3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania w gatunku science-fiction 
inspirowanego twórczością Stanisława Lema (np. „Bajki robotów”, „Cyberiada”).  

4. W pracy powinny się znaleźć ogólne odwołania do prozy Stanisława Lema np. poprzez 
wykorzystanie postaci obecnych w twórczości pisarza, tematykę - ukazanie wpływu 
postępu cywilizacyjnego, w szczególności wynalazków technicznych,  

na jakość codziennego życia człowieka i jego decyzje. 



5. W pracy konkursowej powinny się znaleźć odwołania do miejscowości 
położonej/położonych w gminie Opinogóra Górna (np. wydarzenia mogą rozgrywać 
się miejscu zamieszkania autora pracy). 

6. Praca konkursowa powinna mieć tytuł. 
7. Forma pracy literackiej: 

a) objętość 2 – 5 zapisanych stron A4, 
b) czcionka Times New Roman 12, 
c) standardowy margines 2,5 cm; standardowe odstępy między wierszami. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę, napisaną samodzielnie                    

i dotychczas niepublikowaną. 

9. Uczestnik bierze udział w konkursie po złożeniu pracy w dwóch egzemplarzach 

 w siedzibie Organizatora wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem 

zgłoszeniowym. 

10. Prace konkursowe można przesłać na adres e-mail: gbp@opinogoragorna.pl  

ze skanem podpisanego Formularza zgłoszeniowego lub przesłać pocztą dwa 

egzemplarze pracy na adres Organizatora wraz z podpisanym Formularzem 

zgłoszeniowym. 

11.  W imieniu uczestnika będącego uczniem szkoły podstawowej Formularz 

zgłoszeniowy podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu. 

13. Kryteria oceny prac: 

       - zgodność z tematem, 

       - forma literacka, 

             - wartość merytoryczna, 

- poprawność językowa, 

- oryginalność i samodzielność. 

      14. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

      15. Autorzy zwycięskich prac otrzymają  nagrody. 

      16. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora  

            i w „Gazecie Opinogórskiej” 

      12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

 
§ 4. 

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych 

1.Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw 
majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego     
oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
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c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 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, oraz zrzeka się wyłącznego prawa zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  

2. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie 
Organizatora. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu 
jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej (GBP).  

4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). Więcej informacji dot. przetwarzania danych przez GBP oraz przysługujących praw 
dostępnych jest na stronie internetowej.  

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła, klasa, adres zamieszkania, numer 
telefonu) jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  

6. Dane osobowe – imię i nazwisko, szkoła, klasa, miejscowość, wizerunek uczestnika 
konkursu mogą być przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych na stronie 
internetowej,  na portalu społecznościowym Organizatora, w lokalnej prasie, w papierowych 
materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora przez okres publikacji 
materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu 
społecznościowym. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych,         
do ich poprawiania i usunięcia. 

§ 5.  
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz do odwołania              
lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

2. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga 
Organizator. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

 

 

 


