
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„Droga do marzeń przez szczęście, przypadek czy wytrwały wysiłek?” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie literackim „Droga 

do marzeń przez szczęście, przypadek czy wytrwały wysiłek?” (praca może być 

odbiciem własnego doświadczenia lub poparta osobistą refleksją), zwanym  

w dalszej części „Konkursem”. 

2. Organizatorami Konkursu są:  

 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze, 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej  

w Zielonej Górze. 

3. Fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział  

w Zielonej Górze przy wsparciu Województwa Lubuskiego - Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze 

 

II. Cele Konkursu: 

1. Zachęcenie młodzieży do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej 

twórczości literackiej. 

2. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną  

i językową utworu. 

3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów. 

4. Promowanie młodych talentów i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców. 

 

III.   Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz 

młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lubuskich szkół.  

2. Prace nadesłane na Konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

a. Kategoria I – uczniowie klas siódmych szkół podstawowych oraz szkół 

gimnazjalnych, 

b. Kategoria II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Utwory konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, 

wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach literackich. 

4. Formą literacką pracy konkursowej jest: opowiadanie, wiersz, legenda lub esej.  

5. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia uczestnika oraz 

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika Konkursu/ 

pełnoletniego uczestnika Konkursu. 

6. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. 

7. Format pracy nie powinien przekraczać trzech stron formatu A4.  

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 



IV. Termin i miejsce nadsyłania prac: 

1. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 30 maja 2018 roku o godz. 

15.00. 

2. Utwory konkursowe należy przesłać pocztą wraz z kartą zgłoszenia oraz 

oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika/pełnoletniego uczestnika Konkursu na adres: Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej, aleja Wojska Polskiego 9, 65-077 

Zielona Góra.  

3. Prace konkursowe można również przekazać osobiście do Sekretariatu Biblioteki 

pod wyżej wskazanym adresem. 

4. O terminie złożenia pracy decyduje data wpływu do sekretariatu PBW. 

5. Prace bez dołączonej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz  

oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika/pełnoletniego uczestnika Konkursu, nie wezmą udziału w Konkursie.  

Formularz karty zgłoszenia z oświadczeniem jest zamieszczony na stronie 

internetowej Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej 

Górze www.lopit.pl oraz stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze www.pbw.zgora.pl 

 

V. Jury Konkursu: 

1. Jury Konkursu zostanie powołane przez jego Organizatorów.  

2. W skład jury wejdą nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz osoby powołane 

przez Organizatorów. 

 

VI. Kryteria oceniania: 

1. Zgodność prac z tematyką Konkursu. 

2. Twórczy charakter utworu. 

3. Poprawność stylistyczna i językowa. 

4. Samodzielność i oryginalność pracy. 

 

VII. Nagrody: 

1. Przewidziano następujący podział nagród: 

 Kategoria I:  

 Nagroda dla zwycięzcy Konkursu: TABLET SAMSUNG GALAXY 

 Nagroda za zajęcie drugiego miejsca: TABLET HUWAWEI 

 Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: ZESTAW HI-FI PANASONIC 

 

 Kategoria II:  

 Nagroda dla zwycięzcy Konkursu: LAPTOP ACER 2w1 

 Nagroda za zajęcie drugiego miejsca: TABLET SAMSUNG GALAXY 

 Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: TABLET SAMSUNG 

2. Organizatorzy mogą opcjonalnie przyznać dodatkowe wyróżnienia. 

 

http://www.lopit.pl/
http://www.pbw.zgora.pl/


 

 

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2018 r. 

podczas happeningu z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, 

przy ul. Sary Rynek w Zielonej Górze. 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach. 

3. O wynikach konkursu jego laureaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub 

pisemną. 

4. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

5. Jury podejmuje decyzję większością głosów. 

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Polskiego Towarzystwa 

Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze www.lopit.pl oraz 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej 

Górze www.pbw.zgora.pl 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upublicznienie 

przez Organizatorów. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych  

w publikacjach promujących Konkurs, bez uiszczania honorarium autorskiego. 

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin,  

a w szczególności ustalenia, że zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne  

z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83)  

w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych 

przez Organizatorów oraz w Internecie. Dane osobowe uczestników będą 

przetwarzane w następujących celach:  

 zgłoszenie i udział w Konkursie, 

 kontakt z laureatami Konkursu w celu przyznania i wręczenia im nagród, 

 publikacja danych laureatów (imię i nazwisko, klasa) oraz przyznanych  

im nagród w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez 

Organizatorów oraz w Internecie. 

4. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym 

regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.  

6. W kwestiach spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję 

podejmują Organizatorzy Konkursu. 

7. Organizacja konkursu została dofinansowana przez Województwo Lubuskie - 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.  

 

http://www.lopit.pl/
http://www.pbw.zgora.pl/

