
REGULAMIN 
XIX EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

Z CYKLU 
 

  
 

XIX edycję cyklu „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” organizujemy online i proponujemy dwa rodzaje 
konkursów do wyboru: konkurs literacki i konkurs krasomówczy pn. „Opowiadacze lokalnych historii”, pod 
wspólnym tytułem: 

NIEZNANE OBLICZE WĄBRZEŹNA,  

bo właśnie odkrywczość, nowość  i oryginalność tematu będą tym, co  na pewno  
zachwyci organizatora i przekona jurorów. 

 

DO UDZIAŁU zapraszamy  młodzież z klas VII i VIII szkół podstawowych, ze szkół średnich oraz osoby dorosłe  
z powiatu wąbrzeskiego. 

1. KONKURS LITERACKI 

 ZADANIEM UCZESTNIKA jest napisanie krótkiego tekstu literackiego (opowiadanie, wspomnienia, anegdoty, historia, 
wywiad, wiersz) o ludziach lub miejscach, których już nie ma, zapomnianych zaułkach, budynkach  - ważnych lub 
popularnych w minionym stuleciu. Prace można uzupełnić zdjęciami. 

 Maksymalna ilość stron - 5 formatu A4. Prace muszą być nadsyłane w formie elektronicznej.  

 Praca powinna być zatytułowana i podpisana imieniem i nazwiskiem. Prosimy zamieścić również wiek, telefon lub  
e-mail uczestnika. Osoby niepełnoletnie winny dostarczyć również wypełnioną Zgodę rodzica lub opiekuna prawnego 
(w załączniku do Regulaminu). 

 Termin nadsyłania prac – 20 czerwca 2020 r. 
 

2. KONKURS KRASOMÓWCZY online 
Zadaniem uczestnika konkursu jest ustne opowiedzenie historii związanej z ziemią wąbrzeską i nagranie jej w formie 
filmu (do 5 min.). Należy w jak najdoskonalszej formie zawrzeć konkretną i ciekawą treść – opowiedzieć o swoim 
regionie, ludziach lub miejscach ważnych w stuletniej historii niepodległej ziemi wąbrzeskiej. Nagranie (może być 
dokonane w plenerze lub miejscu wybranym do tematu) należy nadesłać do 20 czerwca 2020 r. na podany wyżej adres 
mailowy. Do przesyłania dużych plików można wykorzystać darmowe narzędzia, m.in.: TransferNow, FirefoxSend, 
Nettransfer, SendSpace. 
Jury oceniać będzie tematykę i umiejętność swobodnego, barwnego władania językiem ojczystym, oryginalność 
wypowiedzi oraz ogólny wyraz artystyczny. 
 
UWAGA! Organizator zastrzega sobie: 

 Prawo do pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki. 

 Prawo do ich publikacji, reprodukowania, wystawiania. 

Prawo do publikacji imion i nazwisk oraz wizerunku laureatów i uczestników konkursu  
w materiałach reklamowych organizatora, w mediach i w Internecie. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu. 
 
W OBU KONKURSACH DLA ZWYCIĘZCÓW PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY STAROSTY I BURMISTRZA ORAZ 

BIBLIOTEKI. Listy zwycięzców oraz sposób odbioru nagród zostaną opublikowane na naszej stronie  

w terminie do 30 czerwca 2020  r. 

Organizator konkursu: 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

im. Witalisa Szlachcikowskiego  
w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 11 B 

tel./fax 56 688 28 92, tel. 56 688 18 21                   
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com 

www.biblioteka.wabrzezno.com 


