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Interesujesz się historią, przyrodą czy ogólnie swoją okolicą? Masz ciekawy temat dotyczący  
swojej wsi lub okolicy? Napisałeś tekst o swojej miejscowości i chciałbyś żeby znalazł się w 
„Kalendarzu Regionalnym Borów Niemodlińskich. 2017”? Zgłoś swój tekst. Zapraszamy do 
współpracy.

Warunki przyjęcia tekstów 
do „Kalendarza Regionalnego Borów Niemodlińskich. 2017”

1. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, organizator i wydawca, ogłasza nabór tekstów do 
„Kalendarza Regionalnego Borów Niemodlińskich. 2017”, zwanego dalej ”Kalendarzem”

2. Celem naboru jest zgromadzenie materiałów, które posłużą do wydania „Kalendarza...” na rok 
2017

3. Partnerstwo Borów Niemodlińskich przyjmuje teksty w języku polskim. Autor zobowiązuje się 
dostarczyć artykuł, który jest wynikiem samodzielnej pracy i nie był wcześniej publikowany (bez 
względu na język, w Polsce lub zagranicą). Praca musi mieć charakter oryginalny, stanowić ważny 
wkład w rozpoznawanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii, przyrody i kultury 
mikroregionu Borów Niemodlińskich, obejmującego 8 gmin: Biała, Dąbrowa, Komprachcice, 
Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki, Tułowice. 

4. W naborze może wziąć udział każdy pełnoletni zainteresowany. Nie ma wymogu zamieszkiwania 
przez autora na terenie Borów Niemodlińskich. 

5. Teksty składane do naboru powinny wpisywać się w co najmniej jeden dział „Kalendarza...”:
- Z krainy lasów i stawów
- Tak kiedyś bywało (tradycje i zwyczaje)
- Z życia wioski (historie wsi i miasteczek Borów Niemodlińskich)
- Borowe perełki- zabytki znane i nieznane
- Legendy i podania
- Wycieczki i spacery
- Na ścieżkach historii (jubileusze, uroczystości historyczne obchodzone w latach 2015-2016)
- Ludzie lasu (wybitne postacie w życiu wsi, regionu)
- Przyroda Borów Niemodlińskich 

6. Składający tekst oświadcza, że jest jego autorem; jeśli w powstaniu tekstu wzięły udział inne 
osoby, ich udział musi być wyraźnie zaznaczony. Partnerstwo Borów Niemodlińskich informuje, że 
wykrycie przypadków tzw. ghostwritingu, guest authorship, autoplagiatów czy plagiatów 
spowoduje odrzucenie tekstu.

7. Każdy zainteresowany może zgłosić dowolną liczbę tekstów do „Kalendarza...”

8. Wymagania tekstowe:
- minimalnie 1, maksymalnie 5 stron formatu A4
- czcionka Times NewRoman, 12 pkt.
- interlinia 1,0 
- marginesy standardowe, tekst w jednej kolumnie
- niejustowane 
- format plików elektronicznych: pdf, odt, rtf, doc
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- dopuszcza się załączanie plików graficznych (zdjęć) ale nie są one wliczane do wymaganej 
objętości tekstu

9. Prace będą oceniane przez minimum 3 osobową Radę powołaną przez Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich.  

10. Kryteria oceny prac obejmują wpisywanie się w co najmniej jeden dział „Kalendarza...”, 
oryginalny charakter tekstu, przytoczenie bibliografii na bazie której powstał tekst (fakultatywnie), 
zilustrowanie tekstu grafikami/zdjęciami (fakultatywnie).

11. Najlepsze teksty zostaną opublikowane w całości lub w części w „Kalendarzu” na rok 2017, a 
ich autorzy otrzymają bezpłatnie egzemplarze autorskie, w liczbie równej liczbie stron nadesłanego 
tekstu, nie więcej jednak niż 5 egzemplarzy. 

12. Spośród nadesłanych tekstów Rada wybierze jeden najlepszy tekst, który poza nagrodą 
przewidzianą w punkcie 11, otrzyma nagrodę finansową Partnerstwa Borów Niemodlińskich w 
kwocie 3000,00 zł (trzy tysiące złotych).

13. Rada może zdecydować o innym niż w punkcie 12 podziale nagrody finansowej, w tym o 
zmniejszeniu lub podziale kwoty 3000,00 zł na kilka nagród. 

14. Organizator  zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych pracach zmian edytorskich, w 
przypadku ich publikacji. 

15. Po zakwalifikowaniu tekstu do opublikowania autor przenosi autorskie prawa majątkowe do 
swojego utworu na rzecz Partnerstwa Borów Niemodlińskich. 

16. Decyzja komisji w sprawie wyboru tekstów do publikacji jest ostateczna. 
 
17. Prace w formie drukowanej i (łącznie) elektronicznej (na płycie CD) należy złożyć pocztą lub 
osobiście w biurze organizatora naboru tj. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów 
Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin do 1 września 2016 r. Do każdego tekstu należy załączyć 
formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
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Formularz zgłoszeniowy tekstu do „Kalendarza regionalnego Borów Niemodlińskich. 2017.” 

Imię i nazwisko autora tekstu →

Adres zamieszkania autora →

Telefon/mail kontaktowy →

Tytuł tekstu →

Wybrany dział „Kalendarza...”: ↓

Z krainy lasów i stawów □
Tak kiedyś bywało 
(tradycje i zwyczaje) □
Z życia wioski 
(historie wsi i miasteczek Borów Niemodlińskich) □
Borowe perełki- zabytki znane i nieznane □
Legendy i podania □
Wycieczki i spacery □
Na ścieżkach historii (jubileusze, uroczystości historyczne 
obchodzone w latach 2015-2016) □
Ludzie lasu 
(wybitne postacie w życiu wsi, regionu) □
Przyroda Borów Niemodlińskich □

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu naboru tekstów do „Rocznika... 2017” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku  
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

..................................................................
 data i czytelny podpis autora zgłaszanego tekstu


