Regulamin konkursu „Masz pomysł na historię - stwórz swój własny
scenariusz”
1.ORGANIZATOR
Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy
ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich.
2. CEL
Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży i osób dorosłych oraz rozwijanie
i kształtowanie wyobraźni oraz umiejętności pisarskich.
3.WARUNKI KONKURSU/ UCZESTNICTWO
• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.
• Zadaniem uczestników jest stworzenie autorskiego scenariusza, który zostanie
wykorzystany w grze miejskiej na terenie Strzelec Opolskich.
• Scenariusz powinien składać się z następujących elementów: tytuł , wprowadzenie, treść
właściwa (powinna zawierać od 7 do 12 informacji). Mogą to być notatki służbowe,
rozmowy w Internecie, fragmenty e-maili lub fabuła – opis wydarzeń oraz epilog –
zakończenie i rozwiązanie przedstawionej historii.
• Scenariusz musi nawiązywać do wskazanego motywu przewodniego – kryminału lub/i
horroru.
• Scenariusz musi być spójny – nie zawierać dziur fabularnych.
• Akcja scenariusza powinna się rozgrywać na terenie miasta Strzelce Opolskie.
• W fabule scenariusza nie należy umieszczać prawdziwych imion i nazwisk oraz nazw firm
czy instytucji.
• W tekście nie wolno stosować wulgaryzmów i obraźliwych treści.
• Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron.
• Prace należy składać osobiście, drogą e-mailową – biblioteka@centrum-kultury.eu lub
przesłać pocztą na adres Organizatora:
Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
ul. Dworcowa 23,
47-100 Strzelce Opolskie
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Organizator zastrzega, że z chwilą przekazania pracy biorącej udział w konkursie, jej
wykonawca zrzeka się prawa do niej i przechodzi ona na własność Powiatowego Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich.
Organizator zastrzega także, że zwycięski scenariusz jest objęty tajemnicą. Zwycięzca
konkursu do czasu zorganizowania gry miejskiej nie może go upowszechniać, ani zdradzać
jego treści.
Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora do celów konkursu komisję
konkursową przede wszystkim pod kątem pomysłowości autora, logiczności fabuły
i zaakcentowania motywu przewodniego. Kwestią drugorzędną jest stylistyka.
Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator uprawniony jest do przeprowadzenia redakcji merytorycznej w warstwie
formalno-językowej
(logicznej,
gramatycznej,
ortograficznej,
interpunkcyjnej,
frazeologicznej, kompozycyjno-stylistycznej) nadesłanego scenariusza, redakcji technicznej
(adiustacji) oraz korekty.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje następujące pola
eksploatacji, w zakresie całości jak i części Utworu:

a.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką
cyfrową, wprowadzenie Utworu do pamięci komputera, odczytanie Utworu poprzez
lektora i wprowadzenie tak zapisanego Utworu do pamięci komputera (audiobook),

b.

w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, darowanie, użyczenie lub najem oryginału albo
zwielokrotnionych egzemplarzy,

c.
w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż w pkt. b powyżej –
wystawienie, a także publiczne udostępnianie utworu (w tym w sieci Internet) w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. TERMIN
• Konkurs trwa od dnia ogłoszenia tj. 10 stycznia 2018 r. do 1 marca 2018 r.
• Regulamin konkursu będzie opublikowany na stronie internetowej Powiatowego Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich http://centrum-kultury.eu, facebooku oraz dostępny
w siedzibie Organizatora.
• Prace należy złożyć osobiście, e-mailowo lub przesłać najpóźniej do dnia 1 marca 2018 r.
na adres: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich ul. Dworcowa 23, 47-100
Strzelce Opolskie. W przypadku przesyłki pocztowej o terminie ważności decyduje data
wpływu.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20.03.2018 r.
• Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie wręczenia nagrody.
5. NAGRODA
• Organizator konkursu przewiduje nagrodę materialną dla zwycięzcy. Jego scenariusz
zostanie wykorzystany w grze miejskiej. Na plakatach promujących to wydarzenie będzie
widniało jego imię i nazwisko, jeśli wyrazi na to zgodę.
6. UWAGI KOŃCOWE
• Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.
• Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), dla potrzeb
realizacji konkursu.
• W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
• Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora
konkursu w następujących godzinach:
Poniedziałek 800 – 1600
Wtorek, środa, piątek 900 – 1800
Czwartek 900 – 1600

lub pod nr. tel. 77 418-00-52

