
Regulamin konkursu 

„ProbLEMy w cybergaju elektrycerzy i kosmoludów” 

 

Konkurs literacki i plastyczny zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, światowej 

sławy autora literatury science fiction, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora m.in. „Bajek 

robotów”, „Kongresu futurologicznego” czy „Solaris”. 

Organizatorem konkursu jest Publiczna Biblioteka Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej,  

ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka, tel. 33 848 84 59, e-mail: biblioteka.gck@interia.pl 

Cele konkursu: 

 Rozbudzenie zainteresowania twórczością Stanisława Lema, 

 Zachęcanie do kreatywnego myślenia i tworzenia, 

 Promowanie nowych talentów w zakresie twórczości literackiej i plastycznej. 

 

Zasady konkursu dotyczące pracy literackiej: 

Zadanie: Napisz krótką bajkę lub opowiadanie nawiązujące do wybranego tekstu z „Bajek robotów” 

Stanisława Lema. Nawiązanie może dotyczyć problematyki poruszonej w bajce Lema, być 

rozwinięciem bajki, historią nią inspirowaną, wykorzystującą i przetwarzającą zawarte w niej motywy 

(zdarzenia, elementy świata przedstawionego, postacie). 

Technika wykonania: Tekst pisany po polsku w dowolnym programie tekstowym (np. Dokumenty 

Google, Microsoft Word, LibreOffice Writer). Sugerowana czcionka -  Times New Roman, rozmiar  12. 

Sugerowana długość tekstu: od 3000 do 10000 znaków ze spacjami. Zmiana czcionki na inną, czytelną 

i nieznaczne rozbieżności dot. jej rozmiaru (między 10 a 14) będą akceptowane.  

Praca winna być autorskim dziełem, powinna mieć tytuł oraz zawierać dane autora, tj.: imię, 

nazwisko, wiek, telefon kontaktowy. 

Konkurs literacki przeznaczony jest dla osób w wieku od 10 lat. Nie określa się górnej granicy 

wiekowej. 

Każdy autor może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie lub bajkę, które nie było wcześniej 

publikowane i nagradzane. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających powyższych 

wymagań. 

Zasady konkursu dotyczące pracy plastycznej: 

Forma i technika pracy: dowolna - plastyczna, płaska/2D (np. rysunek, praca malarska) lub 

przestrzenna/3D (np. makieta z postaciami – figurkami wykonanymi z dowolnych materiałów).  

Praca powinna być w rozmiarze umożliwiającym dostarczenie jej do siedziby organizatora. 

Praca powinna nawiązywać  do „Bajek robotów” Stanisława Lema, być autorskim wyobrażeniem 

określonej sytuacji, sceny, postaci z dowolnej bajki lub kilku bajek z wymienionego zbioru Lema. 

Praca winna być samodzielnym dziełem autora, powinna mieć tytuł oraz zawierać dane autora,  

tj.: imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy. 
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Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla osób w wieku od 7 lat. Nie określa się górnej granicy 

wiekowej. 

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, która nie była wcześniej 

wystawiana i nagradzana. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających powyższych 

wymagań. 

 

Postanowienia ogólne: 

Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki do 14.05.2021 r. Można je dostarczyć osobiście, 

pocztą tradycyjną (decyduje data na stemplu), prace literackie można też przesłać na adres mailowy: 

biblioteka.gck@interia.pl 

Nagrody, sposób i termin rozstrzygnięcia konkursu: 

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 

Jury oceniać będzie: pomysłowość, poprawność językową (dot. prac literackich), ogólne wrażenie 

artystyczne, wkład pracy, zgodność z wymogami formalnymi i merytorycznymi (nawiązanie do „Bajek 

robotów” Lema). 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2021.  

O terminie uroczystego wręczenia nagród zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. 

Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a wybrane, zwycięskie teksty  

oraz zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gckpolanka.pl i fanpage’u Fb 

biblioteki: www.facebook.com/bibliotekapolanka z uwzględnieniem imion i nazwisk laureatów. 

Organizator i Jury zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, do jego 

odwołania (np. gdy brak lub zbyt mało zgłoszeń konkursowych) oraz do innego podziału nagród. 

Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.  

Przekazanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

Prace przekazane na konkurs powinny zostać dostarczone wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych podpisaną przez uprawnione osoby. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

znajduje się na stronie internetowej gckpolanka.pl w poście dotyczącym ww. konkursu lub  

w bibliotece. 

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do organizatora, którym jest  

Publiczna Biblioteka Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej, ul. Długa 61,  

32-607 Polanka Wielka, tel. 33 848 84 59, e-mail: biblioteka.gck@interia.pl  

 

mailto:biblioteka.gck@interia.pl
http://www.gckpolanka.pl/
http://www.facebook.com/bibliotekapolanka
mailto:biblioteka.gck@interia.pl

