
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„PRZEPISANE MYŚLI…” 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu „Przepisane Myśli…” jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Rekreacji w Mroczy, ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza, zwany dalej 

Organizatorem.  

2. CELE KONKURSU: 

• Rozwijanie zainteresowania słowem pisanym. 

• Zachęcenie mieszkańców gminy Mrocza do wyrażania swoich emocji, 

przekonań, uczuć w formie literackiej.   

• Popularyzowania twórczości artystów amatorów.  

3. UCZESTNICY:  

a) Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych 

oraz osób dorosłych 16 plus, zamieszkujących gminę Mrocza 

b) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

c) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja i przestrzeganie 

Regulaminu Konkursu.  

4. KONKURS:  

a) Przedmiotem konkursu jest opowiadanie, będące własną interpretacją 

tematu: „Sen o życiu w moim mieście/świecie.”  

b) Objętość utworu: od 2000 do 12 000 znaków (wliczając w to znaki białe 

typu spacja, akapit itp.). 

c) Opowiadanie musi być pracą autorską, dotychczas niepublikowaną i 

nienagradzaną w innych konkursach, oryginalną nie będącą przeróbką 

innego utworu, napisaną w języku polskim.  

d) Utwór musi być nadesłany wyłącznie w formie elektronicznej – (plik 

tekstowy PDF.) - Teksty przysłane w innych pilikach nie będą brane pod 

uwagę.  

e) Uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jeden utwór.  



f) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, 

które będą niezgodne z regulaminem.  

g) Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach: 

1. Młodzież szkolna klas IV-VI szkoły podstawowej 

2. Młodzież szkolna klas VII-VII szkoły podstawowej 

3. Dorośli w wieku16 plus  

5. ZGŁOSZENIA: 

a) Prace w wersji elektronicznej w formacie PDF, zapisane wg. wzoru: imię 

nazwisko, tytuł pracy, należy przesłać na adres e-mail: 

konkurs@mgokir.pl do dnia 25.05.2020 r.  

b) W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs – Kategoria Młodzież 

szkolna IV -VI, Młodzież szkolna VII-VIII lub Dorośli 16plus. 

c) W treści e-maila powinny znaleźć się następujące dane autora:  

• imię,  

• nazwisko,  

• wiek,  

• miejscowość zamieszkania,  

• nr telefonu (rodzica/opiekuna prawnego – w przypadku osób 

niepełnoletnich) 

Niepełnoletni uczestnik konkursu wraz z opowiadaniem musi przesłać Zgodę 

rodzica dot. uczestnictwa w konkursie oraz przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 2)  

d) Autor pracy w terminie czterech dni roboczych otrzyma e-mail zwrotny 

z potwierdzeniem zgłoszenia pracy.  

e) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

6. OCENA PRAC:  

a) Kryteria oceny:  

• Twórczy charakter utworu. 

• Poprawność językowa i stylistyczna. 



• Oryginalność fabuły. 

• Kryteria formalne wskazane w punkcie 4 Regulaminu.  

b) Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 

c) Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace spełniające warunki 

formalne i merytoryczne. 

d) Decyzje jury są ostateczne. Nie przysługuje od nich odwołanie.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

a) Autorzy opowiadań wyrażają zgodę na publikację tekstu utworu przez 

organizatora konkursu na stronie www.mgokir.pl, 

www.facebook.com/mgokir.mrocza/ oraz na lokalnych portalach 

informacyjnych. 

b) Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, o których mówi Klauzula 

Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych – (załącznik  

nr 1 do regulaminu).  

c) W przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny musi 

wypełnić również zgodę  – (załącznik nr 2 do regulaminu).  

d) Lista nagrodzonych prac, wybranych przez jury, zostanie ogłoszona do 

dnia 15.06.2020 r. na stronie www.mgokir.pl. Ponadto autorzy 

nagrodzonych prac zostaną poinformowani o tym fakcie e-mailem lub 

telefonicznie.  

 

Organizator 


