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                                                   KONKURS LITERACKI  

Życie… życie jest nowelą konkurs na opowiadanie, wiersz 
REGULAMIN  

 

I. Cele Konkursu: 
1. Zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży i rodziców do pisania i prezentowania 

własnej twórczości literackiej. 

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich 

twórczości. 

3. Integracja międzypokoleniowa, integracja między rodzicami – brak rywalizacji bo każdy 

wygrywa, a wygraną jest książka która powstanie. 

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i rodziców – mieszkańców gminy Jasło. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

-dzieci 

- młodzież 

- dorośli 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, 

wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać krótkie opowiadanie lub wiersz na dowolny 

temat. 

5. Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu oraz na nośniku 

elektronicznym. 

6. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć  kopertę, 

zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora, adresem 

oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu – temat utworu oraz oznaczenie gatunku 

literackiego (opowiadanie, wiersz). 

7. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii „opowiadanie”, a w kategorii 

„wiersz” maksymalnie 2 utwory. 

8. Opowiadanie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego 

maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New 

Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie. 

9. Kartę zgłoszeniową można pobrać i wydrukować. 

III. Termin i miejsce składania prac: 
Prace należy składać do dnia 3 października 2014 r. w GBP w Jaśle z/s w Szebniach oraz w 

Filiach GBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach bądź przesłać pocztą na adres: Gminna 

Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238 z dopiskiem „Konkurs 

Literacki” lub adres e-mail biblioteki.  

IV. Jury: 
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. Honorowym 

Przewodniczącym Jury jest Zofia Macek – regionalistka, autorka wydawnictw o regionie oraz 

książek dla dzieci i młodzieży. W skład jury wejdą także: poeta, pisarz i przedstawiciel 

Organizatora. 

V. Kryteria oceniania: 
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• twórczy charakter utworu, 

• poprawność stylistyczna i językowa, 

• poziom literacki pracy, 

• samodzielność i oryginalność, 

• ogólna estetyka pracy. 

VI. Nagrody: 
1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody  oraz dyplomy. 

Autorom utworów nagrodzonych I, II, III miejscem gwarantujemy publikację utworu w 

wydawnictwie książkowym. 

2. Dla nauczycieli i opiekunów lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wpiszą do 

karty zgłoszeniowej jako konsultantów przy powstawaniu utworu, przewidziane są 

podziękowania. 

VII. Wyłanianie laureata Konkursu: 
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów. 

2. W każdej kategorii wiekowej oraz w obu gatunkach literackich (opowiadanie, wiersz) 

przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Święta Biblioteki w dniach 1-10 grudnia 

2014 r. 

5.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

http://www.gbpszebnie.pl  

6. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

VIII. Postanowienia końcowe: 
1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w 

tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a 

także na publikację nagrodzonego Utworu w wydawnictwie książkowym. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach 

promujących program MKiDN Partnerstwo Publiczno – Społeczne, Biblioteka Otwarta dla 

Ciebie oraz działalności Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w 

Trzcinicy, GBP w Jaśle z/s w Szebniach, bez uiszczania honorarium autorskiego. 

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

4. Prace nie będą zwracane. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli 

będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gbpszebnie.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU LITERACKIEGO 

Życie… życie jest nowelą konkurs na opowiadanie, wiersz 
 

 

UWAGA: 

Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą 

udziału w konkursie. 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM AUTOR  PRACY: 

 

Imię ................................................................. 

 

Nazwisko......................................................... 

 

Rok urodzenia ........................................ klasa........................................................................ 

 

 

 

OPIEKUN PRAWNY: 

Imię ........................................................ Nazwisko…………................................................... 

 

……………………………………………….podpis autora pracy  

 

……………………………………………….podpis opiekuna prawnego 

 

ADRES DOMOWY: 

………………………………………...ulica ............................................................................ 

 

kod ........................................................ miejscowość................................................................ 

 

Tel. ....................................................... e-mail…....................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE: 

Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej 

pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca 

konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na 

potrzeby promocji projektu: Partnerstwo Publiczno – Społeczne. Biblioteka otwarta dla 

Ciebie realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w 

Trzcinicy oraz  Gminną Bibliotekę  Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach zgodnie z ustawą z 

dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

 

 


