
REGULAMIN XV 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, wieży ciśnień, fontanny z żabkami, witraży z budynków ratusza, biblioteki, 

świątyń  itd.)  lub  położonych  w  granicach  historycznej  ziemi  lęborskiej  oraz  sąsiedniej  gminy 

Potęgowo  pałaców  i  dworów,  kaplic  i  kościołów,  latarni  morskiej  Stilo  i  wieży  widokowej 

Kaszubskie  Oko,  wydarzeń  (mordu  pocztyliona  z  1781  roku  pod  Oskowem  itd.),  pomników 

przyrody  ożywionej  (dębu  Arkadiusz  z  Ulini,  lipowej  alei  z  Redkowic itd.)  i  nieożywionej 

(Szpiczastego Kamienia  spod  Kisewa,  głazu  Olbrzym  z  Bargedzina,  kamieni granicznych 

z wyrytym znakiem krzyża z Charbrowa, Górki, Wicka lub rejonu Pogorzelic i Unieszynka itd.) czy 

powstania herbów miast, gmin lub sołectw,

- legenda nie może być nigdzie wcześniej publikowana,

- termin nadsyłania prac upływa 2 kwietnia 2021 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  lub  dołączone  do  treści  maila,  gdzie  należy  wpisać  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); 

zebrane dane pozostaną wyłącznie do wiadomości organizatora – nie będą nigdzie upubliczniane,

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

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

dworca PKP) lub przesłać drogą elektroniczną na adres lotzl@wp.pl (w formacie .pdf lub .jpg),

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

-  o terminie rozstrzygnięcia konkursu i odbiorze nagród poinformujemy każdego z uczestników 

indywidualnie.
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