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Realizując wymagania określone RODO zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się: na stronie internetowej  
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REGULAMIN 

KONKURSU NA LIMERYK O BIBLIOTECE 

 

 

 

Konkurs polega na przygotowaniu limeryku o bibliotece, zgodnie z przyjętą dla tej 

formy poetyckiej normą. Przypominamy charakterystykę limeryku: Limeryk to utwór o 

charakterze żartobliwym, komicznym czy komediowym podobnie jak fraszka czy 

dowcip, ale posiada specyficzną budowę: pochodzi z angielskiej poezji ludowej  

i zazwyczaj jest zbudowany z pięciu wersów o rymach aabba. Zawiera żartobliwe aluzje 

odnoszące się do osób czy miejscowości, których nazwy wymienia w pierwszym wersie. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy.  

2. Konkurs adresowany jest do młodzieży (od 13 lat) i osób dorosłych z Powiatu 

Dębickiego. 

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden limeryk. Niedopuszczalne jest 

nadsyłanie utworów publikowanych i nagradzanych w innych konkursach. 

4. Napisany limeryk można przynieść do biblioteki, przesłać  na email: 

mbpdebica@op.pl  (w tytule należy wpisać Konkurs na Limeryk o Bibliotece) lub wysłać 

na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, ul. Akademicka 10,  

39-200 Dębica (z dopiskiem na kopercie Konkurs na Limeryk o Bibliotece). 

5. Autorów prosimy o podanie swoich danych:  imię i nazwisko, adres, wiek  

(w przypadku osób niepełnoletnich), telefon, e-mail.  Szczegółowe dane osobowe 

uczestników konkursu będą w posiadaniu organizatora tylko w okresie nadsyłania 

wierszy i prac jury, po czym zostaną usunięte.  

6. Termin przyjmowania prac upływa 11 czerwca 2021 roku. 

7. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury. Jury 

może zrezygnować z przyznania nagrody. Prace oceniane będą pod względem treści 

(oryginalne, ciekawe ujęcie tematu) i formy (kompozycja limeryku).  

 

MIEJSKA I POWIATOWA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W DĘBICY 
 
 www.mbpdebica.eu 
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8. Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji 

nagrodzonych wierszy oraz nazwisk ich autorów w prasie, radiu, telewizji, a także do 

nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. stronie biblioteki, 

Facebook) bez zgody autorów i honorarium.  

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora.  

10. Ogłoszenie wyników nastąpi do 18 czerwca 2021 roku na stronie 

www.mbpdebica.eu i Facebooku biblioteki. 

11. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

 przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu (w przypadku osoby 

niepełnoletniej zgodę wyraża jego opiekun prawny). Uczestnik Konkursu jest ponadto 

zobowiązany dołączyć do pracy konkursowej podpisane oświadczenie. Niewypełnienie 

lub złamanie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z zapisów Regulaminu stanowi 

podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie.  

11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji 

regulaminu konkursu. 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 683 35 04. 

http://www.mbpdebica.eu/

