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REGULAMIN  

Konkursu Literackiego o tematyce Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 

Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-19. 

 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych                                              

i ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych (twórców niezrzeszonych).  

 
2. Celem konkursu jest integracja pokoleniowa w uczczeniu niezwykłego jubileuszu 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego oraz oddania hołdu Bohaterom tych wydarzeń historycznych. 

 
3. Twórca, w konkursie może przedstawić tylko jeden utwór literacki (wiersz albo 

prozę)  lub prezentację multimedialną własnego autorstwa, napisane w języku 

polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach literackich i nie były 

gdziekolwiek publikowane. 

 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie  pracy literackiej  drogą 

pocztową, w objętości nie przekraczającej 2,5 strony formatu A4, tj. 6 stron 

książkowych formatu A5 (czcionka 12, Times New Roman) lub dostarczenie jej do 

sekretariatu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Prezentacja multimedialna 

bezwzględnie powinna być przedstawiona na płycie CD, w objętości czasowej do 10 

minut.    

 

5. Praca konkursowa powinna być opatrzona pseudonimem oraz informacją                     

w zakresie wieku. 

 

6. W odrębnej, zaklejonej kopercie z pseudonimem autor powinien zamieścić: 
imię i nazwisko, krótką notę biograficzną, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy 

oraz nazwę szkoły (dotyczy młodzieży szkolnej). Autor może załączyć także swój 

tekst na płycie CD (co ułatwi prace w przygotowaniu publikacji pokonkursowej). 

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest dołączenie zgody na 

publikację pracy konkursowej. 

 

 



 

7. Prosimy o nadsyłanie materiałów w terminie do 30 października 2017 r. na adres:  
Starostwo Powiatowe  

ul. Kościuszki 15 

62-100 Wągrowiec 

Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Konkurs literacki, jubileusz 100-lecia 

uzyskania przez Polskę niepodległości i Powstania Wielkopolskiego”. 

 
8. Zwycięzcy otrzymają nagrody z podziałem na 3 kategorie wiekowe, 

 w następujących kategoriach konkursowych: 

 wiersz – miejsca: I, II, III, wyróżnienia 

 proza -  miejsca: I, II, III, wyróżnienia 

 prezentacja multimedialna- miejsca: I, II, III, wyróżnienia 

 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu przeprowadzi Komisja powołana przez Starostę 

Wągrowieckiego. Komisja zakończy ocenę prac do 30 listopada 2017 roku. Protokół 

jury opublikowany będzie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego                       

w Wągrowcu oraz w książce pokonkursowej. Indywidualne powiadomienia                        

o wynikach konkursu otrzymają autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

 

10. Wszystkie prace konkursowe- poezja i proza (z krótką notą biograficzną) zostaną 

wydane jako pokłosie konkursowe w formie książki, a prezentacje multimedialne na 

płycie CD. Książka i płyta ukażą się w 2018 roku.  

  
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz 

do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla autorów.  

Nadesłane prace staną się własnością Powiatu Wągrowieckiego i nie będą zwracane. 

 

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, którego decyzje                

są niepodważalne.  

 


