
REGULAMIN KONKURSU 
„FRASZKA O RADOMSZCZAŃSKIEJ  ZALEWAJCE”

1. Organizatorem konkursu „Fraszka o radomszczańskiej zalewajce” zwanego dalej 
„Konkursem” są Miasto Radomsko oraz  Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa 
łódzkiego. Rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia i trwać będzie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

4. Uczestnik Konkursu biorąc w nim udział wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 
regulaminu Konkursu.

5. Celem konkursu jest rozwijanie pasji literackich wśród dzieci oraz promowanie produktu 
regionalnego – radomszczańskiej zalewajki.

6. Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie fraszki promującej radomszczańską 
zalewajkę, o długości nieprzekraczającej 8 wersów. 

7. Autorem fraszki może być wyłącznie jeden uczestnik (prace zbiorowe nie będą oceniane), 
który może nadesłać maksymalnie 5 fraszek, opatrzonych tym samym godłem słownym 
(pseudonimem). Nadesłane fraszki nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani 
opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

8. Prace konkursowe opatrzone godłem należy przesłać w 4 egzemplarzach  maszynopisu 
lub wydruku komputerowego wraz z oddzielną kopertą, oznaczoną tym samym godłem, 
zawierającą :

*  dane autora fraszki ( imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail)

*  zgodę ustawowego opiekuna na udział w konkursie uczestnika, co jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa.

9.  Prace należy przesyłać do 31 sierpnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego)   

 na adres Organizatora : Miejska Biblioteka Publiczna, 97-500 Radomsko, 

 ul. Narutowicza 4 z dopiskiem na kopercie „Fraszka”.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów 
oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autora oraz bez honorarium.

11. Spośród nadesłanych prac komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przyzna 
nagrody autorom 3 najlepszych prac oraz wyróżnienia.

Zwycięzca I miejsca otrzyma nagrodę dodatkową – gotowanie zalewajki z Robertem 
Makłowiczem podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Zalewajki Radomsko 2011.
Najlepsze fraszki wykorzystane zostaną w materiałach reklamujących produkt.

12. Każdemu z uczestników konkursu przysługuje prawo do wygrania tylko jednej nagrody 
w tym konkursie.

13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Zalewajki 
Radomsko 2011. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Urzędu 
Miasta, a osoby nagrodzone powiadomione zostaną listownie bądź telefonicznie. Nie 
przewiduje się przesyłania nagród pocztą.

14. Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu Organizatora : mgr Małgorzata Barwińska.

15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora.


