A Ty, co o tym myślisz?
Regulamin Konkursu na najlepszą recenzję książki

ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejska Biblioteka Publiczna im Zofii Nasierowskiej w Ełku
ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk
CELE KONKURSU:
- popularyzowanie twórczości literackiej oraz czytelnictwa,
- kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,
- popularyzowanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Ełku.
ZAŁOŻENIA KONKURSOWE:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu ełckiego powyżej 15
roku życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie recenzji książki wybranej
spośród listy publikacji przeczytanych i omawianych podczas spotkań Dyskusyjnego
Klubu Książki MBP w Ełku.
3. Lista książek została dołączona przez Organizatora do Regulaminu jako Załacznik Nr 1.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może dostarczyć jedną własnoręcznie napisaną recenzję,
dotychczas niepublikowaną oraz nienagradzaną w innych konkursach.
5. Organizator nie weźmie pod uwagę recenzji, które zawierają treści sprzeczne z
prawem, uznawane powszechnie za naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe,
wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych recenzji na
stronie internetowej Organizatora oraz jego portalach społecznościowych.

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania
Konkursu.
8. Recenzję należy przesłać na adres e-mailowy: dorosli@biblioteka.elk.pl do dnia 25
kwietnia wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 2
do Regulaminu) oraz promocji działań biblioteki.
KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Organizator powoła pięcioosobową Komisję Konkursową w której skład będą
wchodzić członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki w Ełku.
2. Zadaniem Komisji będzie ocena nadesłanych prac pod względem literackim oraz
merytorycznym w skali od 1-10.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej podczas Tygodnia
Bibliotek na stronie internetowej Organizatora oraz jego portalach społecznościowych.
Do wygrania czytnik e-booków !!
Zapraszamy do udziału w konkursie !!
Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostepne są na stronie internetowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku : www.biblioteka.elk.pl lub w
Wypożyczalni dla Dorosłych pod nr. tel.: 87 621 80 86

