
REGULAMIN KONKURSU 

ZŁAP CHWILĘ W HAIKU - Gra Literacka dla Młodzieży i Dorosłych 

Ogłoszenie konkursu: 8  maja 2017  

Składanie prac: do  27 maja  2017  

Głosowanie na Facebooku: od 1 do 7  czerwca 2017  

Finał konkursu w Bibliotece Miejskiej:  12 czerwca 2017 o godz. 16:00 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży od 12 lat i osób dorosłych. W konkursie nie mogą 
brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora konkursu, jak również członkowie ich 
rodzin. 

Jakie ma być haiku? 

Czekamy na 4 wiersze  w formie haiku. Oto kilka zasad konstruowania haiku:  

- trzy wersy,  
- słowo wskazujące na porę roku, mniej lub bardziej wprost, np. "chłodem od rzeki"   
  (najprawdopodobniej jesień),  "noc wigilijna", "sierpień w ogrodzie", 
- przyroda - główny przedmiot poetyckich zainteresowań,  
- prostota formy i treści,  
- bezosobowość -  autor  w haiku jest nieobecny, a formy osobowe niewskazane, 
- teraźniejszość  - haiku nie lubi czasu przeszłego i przyszłego,  jest zakorzenione w tu i teraz, 
- przestrzeń - haiku nie podaje tematu "na talerzu", ani go nie wyczerpuje, zostawia odbiorcy   
  miejsce na  własne skojarzenia, zaprasza do współtworzenia. 
 
 Źródło: http://haiku.tandemja.pl/teoria.html 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają kryteriów 
przedstawionych w regulaminie, są sprzeczne z prawem lub naruszają powszechne zasady 
współżycia społecznego. 

 

Jak przesłać haiku do konkursu? 

Haiku  należy przesłać do 27 maja na adres: czytelnia@biblioteka.lebork.pl w temacie 
wpisując  HAIKU - GRA LITERACKA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH lub dostarczyć 
bezpośrednio do Czytelni Naukowej w formie elektronicznej lub odręcznej. 

Niezbędne dane: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu. 

 

http://haiku.tandemja.pl/teoria.html
mailto:czytelnia@biblioteka.lebork.pl


Wybór najciekawszego haiku i głosowanie na Facebooku 

Komisja powołana przez bibliotekę wybierze najciekawsze haiku, którego autor otrzyma 
nagrodę główną. Haiku zostaną opublikowane na  www.facebook.com/Biblioteka.Lebork   
Od  1  do 7 czerwca na Facebooku będzie można  zagłosować na wybrane haiku poprzez 
kliknięcie „Lubię to!”. Autor wiersza z największą liczbą głosów otrzyma nagrodę specjalną. 

Uwaga: promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana 
przez serwis Facebook ani z nim związana; pełne zwolnienie serwisu Facebook z 
odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

Nagrody 

Nagroda główna oraz nagroda specjalna to nagrody rzeczowe oraz roczny abonament na 
wypożyczanie gier planszowych. Pozostałe nagrody lub wyróżnienia to nagrody rzeczowe 
oraz półroczny abonament na wypożyczanie gier planszowych. Wypożyczalnia gier 
planszowych mieści się w Dziale dla Dzieci i Młodzieży na I piętrze. 

Finał 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 czerwca o godz. 16:00 w Czytelni Naukowej.  
 
Uczestnictwo w konkursie wiąże się z przekazaniem nieodpłatnie praw autorskich do prac 
Organizatorowi (art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). Zgłoszenie wierszy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez ich autora na wykorzystanie ich 
nieodpłatnie przez Organizatora w celach promocyjnych. Jednocześnie wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika Konkursu do celów 
przeprowadzenia  Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych. 

 

Organizator konkursu 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Czytelnia Naukowa 
ul. Armii Krajowej 16 
84-300 Lębork 
Kontakt: 
Małgorzata Gleske 
T: 598622307  
E: czytelnia@biblioteka.lebork.pl 
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