
Rychliki pokoleń 

Regulamin konkursu 
 

I     Organizatorzy konkursu: Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki i Wójt Gminy Rychliki 

II    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac na rzecz promocji 

       wydarzenia, Biblioteki oraz Gminy 

III  Konkurs składa się z trzech etapów, kolejno: 

 1) Rychliki moich dziadków, 

 2) Moje Rychliki 

 3) Rychliki moich dzieci 

IV    Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia   

         nagrodzonych prac, Organizator powoła komisję konkursową. W skład Komisji wejdą trzy   

         osoby wskazane przez Organizatora. 

V     Konkurs drużynowy, z możliwością indywidualnych zgłoszeń 

VI   Za każdy etap uczestnikowi lub drużynie przyznawane będą punkty, za: 

 1) przesłanie pracy zgodnej z wymogami: 0-5 pkt. 

 2) poszczególne kryteria indywidualne dla danego etapu 

 3) dodatkowe punkty – gdy wszystkie prace danego uczestnika lub drużyny tworzą jedną 

              całość 

VII    W konkursie nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Zwycięzcą zostanie   

         drużyna/uczestnik z najwyższą liczbą punktów. W przypadku remisu zwycięży praca, która   

         wcześniej wpłynęła na konkurs. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie   

         internetowej biblioteki i na facebooku, a uczestnicy powiadomieni będą telefonicznie. 

VIII  Fundatorem nagrody głównej - za zajęcie I miejsca - jest Wójt Gminy Rychliki. 

IX     Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. 

X      Podsumowaniem konkursu będzie wystawa prac, które wpłyną do Organizatora. O terminie   

         wydarzenia poinformujemy odrębnym komunikatem. 

XI     Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik/Drużyna jednocześnie oświadcza, że jest/są wyłącznym     

         twórcą zadania konkursowego i posiada/ją zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunków   

         Uczestników utrwalonych na zgłaszanym zadaniu konkursowym. 

XII   Uczestnik/Drużyna oświadczają, że zgłoszone przez niego/nich zadanie konkursowe nie   

        zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności   

        nie narusza praw osób trzecich. 

XIII   Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (55 248 82 02), lub mailowo 

         (biblioteka@rychliki.pl) 

XIV  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

 

Etap I: Rychliki moich dziadków 

 

1. Warunkiem przystąpienia do etapu jest przesłanie pracy pisemnej mającej formę 

opowiadania lub legendy dotyczącej Rychlik: 

2. Praca może być pisana zarówno prozą, jak i wierszem; 

3. Praca musi mieć fabułę, nie może być sprawozdaniem; 

4. Opowiadanie powinno dotyczyć czasów minimum 50 lat wstecz; 

5. Próg użytych słów w pracy to: 350-2000; 

6. Praca powinna być opatrzona załącznikiem: skan zdjęcia Rychlik z przeszłości; 

7. Pracę oraz załącznik należy przesłać na adres e-mail: biblioteka@rychliki.pl; 

8. Wytyczne do przesłanego pliku: 

- czcionka: Times New Roman 

- wielkość czcionki: 12 – 14 

- rozszerzenie: 
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9. Praca może być także przesłana w treści e-maila. 

10. Kryteria oceny: 

-zgodność pracy z tematem 

-oryginalność lub trafność tytułu pracy 

-użyte środki stylistyczne 

-oryginalność fabuły 

-koncepcję literacką 

-poprawność i zrozumiałość przekazu/ poprawność tekstu 

-dodatkowe punkty za przesłane zdjęcie (0-5) 

-za trafne i poprawne wykorzystanie środków formalnych tj kursywa, bold itp. mogą zostać 

przyznane dodatkowe punkty 

 

Etap II: Moje Rychliki: 

 

1. Praca fotograficzna. Warunkiem jest przysłanie zdjęcia 

2. Tematem pracy jest ogólnie Gmina Rychliki 

3. Tematem zdjęcia nie musi być sama gmina, ale obiekt charakterystyczny, możliwy do 

zweryfikowania (tj budynek, krajobraz, nawet detal). 

4. praca może się składać z 1-4 zdjęć. W przypadku przesłania zdjęć w ilości 2-4, oceniana 

będzie także ich spójność, jako cyklu – nie mogą to być osobne prace. 

5. praca powinna być odpowiedzią na pytania: czym są dla mnie Rychliki, co w nich lubię, 

czemu są piękne. 

6. Pracę należy przesłać na adres e-mail: biblioteka@rychliki.pl, w formacie .jpeg lub .jpg 

7. Do pracy należy załączyć krótki opis (50-250 słów), pełniący rolę uzupełnienia pracy, lub 

będący jej elementem. 

8. Opis należy przesłać w treści e-maila. 

9. Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem 

- jakość wykonania 

- oryginalność wyboru obiektu 

- środki formalne i artystyczne 

- dodatkowe punkty przyznawane będą za opis i tytuł pracy 

 

Etap III: Rychliki moich dzieci: 

 

1. Praca plastyczna - tematem są przyszłe Rychliki 

2. Praca może być wykonana za pomocą: 

-rysunku, 

-malarstwa, 

-formy przestrzennej. 

3. Format pracy: 

-rysunek i malarstwo: A4-B2; 

-rzeźba: 15x15x15-50x50x50 

4. Pracę należy dostarczyć 

- osobiście do siedziby biblioteki 

- przesłać pocztą (należy przesłać zdjęcie potwierdzenia przesyłki z widoczną datą nadania – ważne 

tylko w przypadku gdy praca nie zostanie dostarczona na czas) 

- przesłać e-mailem zdjęcie pracy (należy wziąć pod uwagę, że jej walory będą oceniane na 

podstawie obrazu, który zostanie dostarczony) 

5. Oryginalną pracę trzeba będzie dostarczyć przed wystawą końcową. 

6. Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem; 
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- jakość i estetyka 

- pomysł 

- warsztat artystyczny 

- dodatkowe punkty za krótki opis 

- tytuł pracy 

 

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

 

 

 


