
 
 

 Powiatowy Dzień Kultury 
Puławy, 25 października 2019 r. 

 
 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU WYDAWNICTW 
 

ORGANIZATOR: 
Starosta Puławski al. Królewska 19, 24-100 Puławy 
 
CEL KONKURSU:  
Promocja i prezentacja wydawnictw z terenu Powiatu Puławskiego, tradycji, kultury i sztuki Powiatu, 
promocja gmin, towarzystw regionalnych i innych organizacji społecznych działających w sferze kultury. 
 
UCZESTNICY KONKURSU: wydawcy - samorządy z terenu powiatu puławskiego, jednostki kultury, 
towarzystwa regionalne, organizacje pozarządowe, inne podmioty, osoby fizyczne. 
 
KATEGORIE I KRYTERIA OCENY:  

 konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: albumy, foldery turystyczne, 
wydawnictwa historyczne, wydawnictwa pozostałe (niesklasyfikowane).  

 do konkursu będą brane pod uwagę wydawnictwa, które zostały wydane w latach 2016-2019 z 
wyłączeniem pozycji zgłoszonych do poprzedniej edycji konkursu, 

 powiązanie treści wydawnictwa z powiatem puławskim, 

 zawartość merytoryczna, poruszana tematyka,  

 atrakcyjność graficzna, jakość zdjęć, 

 oryginalność, 

 jakość wykonania wydawnictwa, estetyka, 

 wydawnictwa nie mogą  mieć charakteru godzącego w dobre imię osób trzecich, rasistowskiego, 
naruszającego uczucia religijne bądź zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, bądź 
inne niestosowne do charakteru. 

 
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
Zgłoszenie udziału w konkursie należy dokonać poprzez dokładne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA i 
dostarczenie jej wraz z załączonym egzemplarzem wydawnictwa do dnia 7 października 2019 r. na 
adres: Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy. Decyduje data wpływu do 
Kancelarii Starostwa. 
 
Organizator konkursu nie zwraca przesłanych materiałów. 
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w publikacjach Powiatu 
Puławskiego. 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 
MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA LAUREATÓW KONKURSU - Starostwo Powiatowe w Puławach, 
al. Królewska 19, 25 października 2019 r. (od godz. 16.00). Rozstrzygnięcia dokona Komisja powołana 
przez Starostę Puławskiego. 
 
NAGRODY: 
Przewidziano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach, które zostaną 
wręczone podczas Powiatowego Dnia Kultury. 
 

 



Powiatowy Dzień Kultury 
Puławy, 25 października 2019 r. 

 

 
POWIATOWY KONKURS WYDAWNICTW 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

Nazwa wydawcy zgłaszającego wydawnictwo:……………………………………………………….............. 

Adres wydawcy i telefon:………………………………………………………………………………................ 

.................................................................................................................................................................... 

Tytuł wydawnictwa:..................................................................................................................................... 

Data wydania: ............................................................................................................................................ 

Kategoria konkursowa wydawnictwa (zakreślić właściwą): 

- album, 

- folder turystyczny,  

- wydawnictwo historyczne,  

- wydawnictwa pozostałe. 

 

Załączniki: ........................................................................................................................................ 

 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu Powiatowego konkursu wydawnictw. 

 
 

 
…………………………………………............ 
  data i podpis osoby zgłaszającej /pieczęć 

 
Wypełnioną Kartę należy przesłać do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu 

 i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach do dnia 7 października 2019 r. wraz z 
załączonym egzemplarzem wydawnictwa. 


