
KONKURS LITERACKI 

Temat konkursu: 

„Kiedy świat z zaświatem
1
 się miesza…” – baśnie, legendy i inne niesamowite historie 

związane z Gminą Łabunie (z sołectwami, z mieszkańcami, miejscami tajemniczymi, 

zapomnianymi).  

REGULAMIN 

I. Cele Konkursu: 

1. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości 

literackiej. 

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

3. Integracja międzypokoleniowa. 

4 Promocja Gminy Łabunie. 

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców gminy Łabunie. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

- dzieci do lat 12, 

- młodzież 13-18, 

- 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 tekst zgodny z tematem konkursu. 

5. Pracę konkursową należy dostarczyć do biblioteki (Łabunie, ul. Orzechowa 10) w 2 

egzemplarzach wydruku komputerowego oraz w formie elektronicznej na adres: 

biblabunie@vp.pl  

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

wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora, adresem oraz danymi 

dotyczącymi nadesłanego utworu – temat utworu oraz oznaczenie gatunku literackiego. 

7. Jeden Autor może nadesłać maksymalnie 2 utwory. 

                                                           
1 Lub przedświatem, jeśli ktoś woli   
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8. Teksty zgłoszone do Konkursu nie mogą przekraczać 3 stron znormalizowanego 

maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i 

wydrukować jednostronnie. 

9. Kartę zgłoszeniową należy pobrać i wydrukować. 

III. Termin i miejsce składania prac: 

Prace należy składać do dnia 31 lipca 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie bądź 

przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, ul. Orzechowa 10, 22-437 

Łabunie z dopiskiem „Konkurs Literacki” i adres e-mail biblioteki (wersję elektroniczną). 

IV. Jury: 

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora. 

V. Kryteria oceniania: 

• 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. 

VII. Wyłanianie laureata Konkursu: 

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów. 

2. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz 

wyróżnienia. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wrześniu 2017 r. 

5.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

http://www.biblabunie.naszabiblioteka.com/  

6. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

http://www.biblabunie.naszabiblioteka.com/


VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w 

tekście oraz na publikację wizerunku w materiałach pokonkursowych i nagrodzonego Utworu 

w wydawnictwie książkowym. 

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

promujących 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


