
REGULAMIN KONKURSU NA WIERSZ DADAISTYCZNY

§1 Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olsztynie.

§2 Cele konkursu i postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie.

2. Celem konkursu propagowanie poprzez formę literacką i graficzną staranności językowej i 
dbałości o słowo w procesie komunikacji.

§3 Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 08.11.2016 do 29.11.2016 roku.

2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 28.11.2016 roku. Podana data jest terminem, w 
którym prace muszą znaleźć się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (nie decyduje data 
stempla pocztowego).  Termin został przedłużony przez Organizatora.

§4 Nagrody

1. Nagrodą główną w konkursie jest gra słowna Scrabble. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania nagród dodatkowych

3. Nagrody ufundowano dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Olsztyna

§5 Szczegółowe warunki konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16. rok życia

2. Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  wykonanie  wiersza  dadaistycznego,  polegającego  na
spontanicznym, często przypadkowym tworzeniu tekstu, wzbogaconego o elementy graficzne
i opartego na grze i brzmieniu słów. Przykładowy sposób na utworzenie wiersza podali twórcy
dadaizmu:  „Włóżcie słowa do kapelusza, wyciągnijcie na chybił trafił, a otrzymacie poemat
dada".

3. Maksymalny format pracy – A3



4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące dane:  imię i nazwisko, data urodzenia,
telefon kontaktowy lub adres

5. W  przypadku  osób  niepełnoletnich,  dodatkowym  wymaganym  dokumentem  jest  zgoda
rodzica/opiekuna, którą należy dołączyć do pracy.

6. Prace  można  dostarczyć  osobiście  lub  wysłać  na  adres:  Miejska  Biblioteka  Publiczna,  ul.
Rodziewiczówny  2,  10-030  Olsztyn,  z  dopiskiem  na  kopercie:  „Konkurs  na  wiersz
dadaistyczny”

7. Regulamin nie przewiduje prac wieloautorskich.

§6 Jury

Oceny prac dokona jury wyłonione spośród Organizatorów.

§7 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

Ogłoszenie wyników nastąpi 29 listopada o godz. 17.00 w Bibliotece Planeta 11 (al. Piłsudskiego 
38)

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac w filiach Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, na stronach internetowych oraz na profilach facebookowych Organizatorów 

2. Złożenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych
osobowych uczestnika konkursu przez Organizatorów w celach informacyjnych i w zakresie
związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami) oraz na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu w zakresie
związanym  z  powyższym  konkursem,  a  w  szczególności  do  umieszczenia  go  na  stronach
internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

3. Prace zgłoszone na konkurs stanowią własność Organizatorów.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.


