
 

 

Regulamin konkursu literackiego „Uwięzieni w Bibliotece”  

 

I. Organizator: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.  

II. Cele konkursu: 

1. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na popraw-

ność stylistyczną i językową utworu.  

2. Promowanie twórczości początkujących pisarzy, a także rozwijanie umiejętności 

pisarskich i wyobraźni.  

III. Zasady konkursu: 

1. Konkurs otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Wejherowo. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

a) Dzieci w wieku 10-15 lat.  

b) Młodzież w wieku 16-20 lat. 

c) Dorośli powyżej 20 lat. 

3. Uczestnik może zgłosić jedno opowiadanie napisane w wybranym stylu lub bę-

dącym ich połączeniem. Do wyboru każdy z uczestników ma opowiadanie sen-

sacyjne/kryminalne; opowiadanie fantastyczne; opowiadanie w formie horroru.  

4. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno opowiadanie  

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną 

twórczość osoby biorącej w nim udział i nie mogą być obciążone prawami usta-

nowionymi na rzecz osób trzecich. Nie mogą w żadnej swojej części stanowić 

plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów 

6. Wymogi formalne odnośnie tekstu: 

a) Tekst nie może przekraczać 5 stron objętości.  

b) Czcionka Times New Roman o wielkości 12 pkt.  

c) Interlinia w całym tekście 1,5 pkt. 

7. Komisję konkursową powołuje Organizator. Decyzje Komisji są ostateczne.  

IV. Terminy i warunki nadsyłania prac: 

1. W przypadku osobistego dostarczenia do jednej z podanych placówek pracę na-

leży podpisać tylko i wyłącznie godłem (pseudonimem lub znakiem alfanume-

rycznym uniemożliwiającym identyfikację autora), a następnie włożyć do koper-

ty formatu A4 z dopiskiem „KONKURS LITERACKI „UWIĘZIENI  

W BIBLIOTECE” i opatrzyć ją tym samym godłem, które widnieje na pracy. Do 

pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (obejmującą 

dane osobowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb nie-

zbędnych do realizacji konkursu i nieodpłatne przeniesienie autorskich praw ma-

jątkowych do pracy na rzecz Organizatorów).  

2. W przypadku przesłania dostarczenia pracy za pośrednictwem poczty, na koper-

cie należy umieścić dopisek „„KONKURS LITERACKI „UWIĘZIENI  

W BIBLIOTECE” i przesłać na jeden z podanych poniżej adresów. 

3. W przypadku przesłania opowiadania za pośrednictwem e-maila tekst konkurso-

wy należy zamieścić w formie załącznika. Należy też załączyć wypełnioną i 

podpisaną kartę zgłoszeniową. 



 

 

4.  Do czasu wyłonienia zwycięzców Komisja Konkursowa nie będzie znała danych 

autorów prac. 

5. Opowiadanie, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, należy złożyć osobiście 

lub przesłać za pośrednictwem Poczty, bądź przesłać drogą elektroniczną  

w terminie do 7.03.2018 r. w jednej z poniższych siedzib: 

a) Filia nr 1 Biblioteki i Centrum Kultury gminy Wejherowo, ul. Reja 9 

84-239 Bolszewo; e-mail: biblioteka@bckgw.pl 

b) Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, ul. Drzewiarza 2  

84-241 Gościcino; centrumkultury@bckgw.pl 

6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku 

wysłania opowiadania drogą pocztową, oraz dostarczenia go po wyznaczonym 

terminie, o zakwalifikowaniu decyduje data stempla pocztowego.   

7. Opowiadania nadesłane/dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi  

i przechodzą na własność Organizatora. 

8. Nadesłanie/dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się  

z regulaminem i jego akceptacją.  

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2018 r. w fili nr 1 Biblioteki i Centrum 

Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie.  

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej BCK, oraz na 

profilu FB.  

11. Regulamin konkursu, wraz z kartą zgłoszeniową, dostępny jest na stronie 

www.bckgw.pl oraz na profilu FB: BCKGW i Biblioteka Publiczna w Bolszwie:  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także do 

przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U.r 133 poz.833 z póz. zm. Osoby uczestni-

czące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania 

do organizatora o świadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. 

 

Wszelkich informacji odnośnie konkursu udzielają:  

 Marta Plińska – 58 738 66 50 

 Bartłomiej Wiszowaty – 58 736 66 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formularz zgłoszeniowy  

Konkurs literacki „Uwięzieni w bibliotece” 

 

 

Godło (pseudonim): …………………………………………………………………….. 

Tytuł opowiadania: ……………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………… 

Wiek: …………………………………………………………………………. 

Dokładny adres: ………………………………………………………………………… 

Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję zawarte w nim warunki 

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych zgodnie 

z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr. 133, poz 883) oraz pu-

blikacji nadesłanych prac. Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przesłanych zdjęć i 

wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz publikowanie ich w materiałach promocyjnych, 

reklamowych, marketingowych i prasowych bez ograniczenia co do czasu i terytorium i bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

 

 

 

........................................................  

data i podpis osoby zgłaszającej lub opiekuna  

(w przypadku osoby niepełnoletniej) 


