
Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego na opowiadanie  
pt. ”Swoimi słowami” 

Cele konkursu:  

• Promocja i wsparcie twórczości literackiej dzieci i młodzieży  powiatu 
kwidzyńskiego. 

• Zachęcenie do pisania oraz propagowanie literatury. 
• Promocja bibliotek i czytelnictwa 
• Współpraca  bibliotek i placówek oświatowych z terenu powiatu kwidzyńskiego.  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu literackiego jest Biblioteka Miejsko-Powiatowa  
w Kwidzynie.  

2. Partnerami konkursu literackiego są: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w 
Prabutach, Biblioteka Publiczna gminy Kwidzyn, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sadlinkach, Biblioteka Publiczna gminy Gardeja im. Janusza Korczaka. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
kwidzyńskiego i odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Kwidzyna  
i Starosty Powiatu Kwidzyńskiego 

4. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu 
na stronie internetowej Organizatora i partnerów.   

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych powiatu 
kwidzyńskiego, zainteresowanych twórczością literacką. 

2. Uczestnik nie musi być zameldowany w miejscu zamieszkania. 
3. Dzieci mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody 

opiekuna. 
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 15.03.2021r. do 07.05.2021r. 
2. Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny opowiadań  

i wyłoni zwycięzców.     
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu 

opowiadania, które nie spełnia wymagań konkursu. 
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora i partnerów 

do 30.05.2021r. Laureaci o wyborze zostaną powiadomieni telefonicznie, a 
wyniki zostaną opublikowane na stronie Organizatora i partnerów.  

5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas warsztatów literackich 17.06.2021r. 
lub w innej formie zależnie od sytuacji pandemii. 

 

 



IV. JURY 

1. Komisję Konkursową powołuje Organizator. 
2. Skład Komisji Konkursowej zostanie podany do wiadomości publicznej w dniu 

ogłaszania wyników konkursu. 
3. Decyzja jury jest ostateczna, bez możliwości odwołania. 

V. WYTYCZNE DOTYCZĄCE OPOWIADANIA 

1. Uczestnik zgłasza na konkurs opowiadanie w języku polskim. 
2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno opowiadanie konkursowe, 

niepublikowane wcześniej w druku ani w Internecie oraz niebiorące udziału 
w innych konkursach. 

3. Opowiadanie musi być umiejscowione w powiecie kwidzyńskim 
oraz w dowolny sposób nawiązywać do biblioteki, poza tym tematyka jest 
dowolna (może to być opowiadanie obyczajowe, przygodowe, kryminalne, 
fantasy itd.) 

4. Praca nie może przekraczać 5 stron komputerowego wydruku A4, napisanego 
czcionką Times New Roman (12), interlinia 1,5. 

5. Opowiadanie przekazane na konkurs musi stanowić od początku do końca 
oryginalną pracę uczestnika. Prace przekazane na konkurs nie mogą być kopią, 
plagiatem lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. 

VI. ZASADY PRZESYŁANIA PRACY 

1. Opowiadanie wraz z dokumentami zgłoszeniowymi : kartę zgłoszeniową oraz 
kartą informacyjną/RODO) należy przesłać e-mailem na adres: 
wypozyczalnia_dziecieca@bibliotekakwidzyn.pl wpisując w temacie 
wiadomości „Konkurs – opowiadanie” lub dostarczyć osobiście do 
Wypożyczalni dla dzieci najpóźniej do 07 maja 2021roku.  

2. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję 
na potrzeby Organizatora (musi być edytowalna w programie Word – .doc, 
.docx, .odt). 

VII. NAGRODA W KONKURSIE 

1. Zostaną przyznane 3 nagrody główne:   

• Nagroda za I miejsce —  czytnik inkBook Prime HD z pokrowcem Yoga 
o wartości 500 zł,  

• Nagroda za II miejsce — bon 300 zł do Empiku,  
• Nagroda za III miejsce  — bon 200 zł do Empiku, 

oraz wyróżnienia.   

2. Nagrodzone i wyróżnione osoby  w Konkursie wezmą udział w warsztatach 
literackich z pisarką Joanną Jagiełło.  

3. Opowiadania wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie zostaną 
wydane w formie zbioru opowiadań. 



VIII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych 
do Konkursu, w formie okolicznościowej publikacji nagrodzonych prac, 
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w prasie lokalnej 
i branżowej i w innej formie podając dane autora (imię, nazwisko 
oraz miejscowość).   

2. Organizator  nabywa prawa autorskie na następujących obszarach: 

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie 
i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo, 

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, 
formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo, 

c. wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej 
lub multimedialnej, do baz danych, 

d. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp 
do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie), 

e. wykorzystanie do celów promocji, public relations, 
f. publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie.  

3. Jednocześnie uczestnik zezwala Organizatorowi Konkursu na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej 
oraz przenoszę na Organizatora Konkursu uprawnienia od a do f wskazane 
w punkcie 2.  

4. Autor oświadcza, że jest wykonawcą pracy i nie narusza w żaden sposób praw 
osób trzecich. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone 
w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone 
na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób 
trzecich. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 
autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 
spowodowane opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź 
innych nieprawidłowych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych 
przez Uczestników. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną uczestnicy, biorący 
udział w Konkursie. 

5. Treść niniejszego regulaminu wraz z kartami znajdują się na stronie 
internetowej Organizatora i partnerów konkursu.  


