
Regulamin konkursu na najciekawszą legendę o herbie Debrzna 

pn. „Kto zna Dzika?” 
 

I. Organizator konkursu 

 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” mieszczące  

się w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul.Ogrodowej 26.  

II. Cele konkursu 

-prezentacja zdolności literackich, 

-pielęgnowanie świadomości historycznej wśród lokalnej społeczności,  

-integracja mieszkańców poprzez wspólne budowanie wizerunku Debrzna, 

-rozwijanie kreatywności oraz pobudzenie wyobraźni lokalnej społeczności, 

-kultywowanie tradycji i historii Debrzna, 

-możliwość wykazania inicjatywy twórczej poprzez opracowanie własnej interpretacji 

herbu miasta Debrzno.  

III. Uczestnicy konkursu  

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Debrzno, w 3 kategoriach 

wiekowych: 

-I kategoria: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  

-II kategoria: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych 

-III kategoria: dorośli   

IV.  Warunki uczestnictwa w konkursie.  

1. Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie własnego opowiadania – legendy  

o herbie Debrzna.  

2. Praca może zawierać wątki fikcyjne, humorystyczne w zależności od pomysłu 

autora.  

3. Opowiadania – legendy nadesłane na konkurs powinny być pracami własnymi, 

indywidualnymi, wcześniej nie nagradzanymi oraz nie publikowanymi. 

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst  

5. Prace oceniane będą jako legendy – zatem w tekście powinny się znaleźć treści 

czy elementy świata przedstawionego (np. postacie, miejsca, wydarzenia) 

realistyczne i/lub historyczne oraz fantastyczne. 

6. Praca konkursowa musi być podpisana imieniem i nazwiskiem jej autora lub 

pseudonimem artystycznym.  

7. Prace można dostarczyć w formie papierowego wydruku (A4) lub pracy napisanej 

ręcznie w sposób czytelny i przejrzysty. 

8. Jury powołane przez organizatorów oceniało będzie walory literackie i językowe 

legendy, pomysłowość oraz oryginalność treści legendy. 

9. Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce 

dla autorów legend w każdej z 3 kategorii wiekowych. 

10. Najlepsze prace zostaną zamieszczone w wydanym zbiorze legend napisanych 

przez mieszkańców Gminy Debrzno.  

11. Dostarczenie prac jest potwierdzeniem przyjęcia warunków konkursu  

oraz akceptacji regulaminu.  



12.  Organizator nie odpowiada za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie prac.  

 

V.  Założenia organizacyjne 

1. Prace należy dostarczyć do dnia 15 października 2019 roku do godz. 15:00,  

do sekretariatu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”  

przy ul. Ogrodowej 26 w Debrznie.   

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator 

powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, 

interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator.  

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród nastąpi 17 października 2019 

roku w Baszcie Młyńskiej w Debrznie.   

4. Po zakończeniu wydarzenia wyniki konkursu zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta  

i Gminy Debrzno”, pod adresem www.stowdeb.pl .  
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