
REGULAMIN XII OTWARTEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
LEGENDY BŁĘKITNEJ KRAINY

-  każda praca musi zawierać elementy historii,  architektury bądź krajobrazu związane z naszym 

regionem,  np.  poprzez  rozbudowanie  dziejów  charakterystycznych  dla  Lęborka  miejsc  (baszt 

i murów obronnych, dawnego Browaru Magdalińskich, fontanny z żabkami, płaskorzeźb kobiecych 

głów  umieszczonych  na  zewnętrznych  elewacjach  budynku  LO  nr  1  itd.)  lub  położonych 

w granicach historycznej ziemi lęborskiej pałaców i dworów, kaplic i kościołów, latarni morskiej 

Stilo  czy  pomników  przyrody  ożywionej  (dębu  Świętopełk spod  Krępkowic,  okazałego 

kasztanowca z Maszewka itd.) i nieożywionej  (Kamienia Warsińskiego spod Osowa Lęb., głazów 

z wyrytym znakiem krzyża wzdłuż dawnej granicy państwa krzyżackiego między Pogorzelicami 

a Unieszynkiem itd.),

- legenda nie może być nigdzie wcześniej publikowana,

- termin nadsyłania prac upływa 17 lutego 2018 r. (każdy uczestnik ma możliwość dostarczenia na 

konkurs maksymalnie do trzech legend),

-  legenda  musi  być  opatrzona  godłem  (słownym  lub  graficznym),  które  powinno  zostać 

umieszczone  w  zaklejonej  kopercie  zawierającej  dane  o  autorze  (imię  i  nazwisko,  adres 

zamieszkania, tel. kontaktowy,  wiek lub rok urodzenia oraz – w przypadku osób uczących się – 

nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna konkursowego),

-  prace  należy  nadsyłać  na  adres:  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  Ziemia  Lęborska  -  Łeba, 

ul. Dworcowa 8a, 84-300 Lębork lub osobiście dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia (budynek 

dworca PKP),

-  jurorzy  przyznają  w każdej  kategorii  po  3  nagrody,  zaś  dla  zwycięskiej  legendy Grand  Prix 

(nagroda pieniężna); każdy z uczestników otrzyma ponadto okolicznościowy dyplom,

-  organizator  zastrzega  sobie  możliwość  wykorzystania  nadesłanych  prac  do  celów  zbieżnych 

z tematyką konkursu, w tym do ich publikacji na stronie www.lotzl.lebork.pl  

- uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się w budynku Stacji Kultura przy ul. Dworcowej 

8a w Lęborku (część obiektu dworca PKP). Dokładny termin potwierdzimy osobną korespondencją.
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