
Regulamin

Konkursu Literackiego „Bartoszyckie legendy - Dolina Róż”

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta w Bartoszycach.

2. Konkurs ma zasięg powiatowy (Powiat bartoszycki).

3. Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie

prozy,  rozwijanie wrażliwości i wyobraźni Autorów, a także popularyzowanie miasta poprzez 

twórczość literacką.

4. Kategoria to: Legenda miejska, w II kategoriach: 

-  I - młodzież gimnazjalna, 

- II – dorośli, młodzież ponadgimnazjalna. 

5. Prace oceni zespół jurorów powołany przez Urząd Miasta Bartoszyce.

6. W skład jury wejdą lokalni pisarze, poeci, przedstawiciele organizatora, nauczyciele itp.

7. O terminie i miejscu finału konkursu organizator powiadomi w terminie późniejszym.

8. Na finał zaproszeni są wszyscy uczestnicy konkursu. Organizator konkursu nie

pokrywa kosztów dojazdu i pobytu uczestników konkursu oraz ich opiekunów 

w związku z finałem konkursu.

9. Nagrody nie odebrane w ciągu 7 dni od ich oficjalnego wręczenia przechodzą w pulę nagród

do następnych konkursów.

10. Złożone na konkurs prace nie będą zwracane.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie może wziąć udział młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i dorośli 

z wyjątkiem pracowników Urzędu Miasta w Bartoszycach oraz członków ich rodzin.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny, a warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie

karty uczestnika stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

3.  Na konkurs należy zgłosić tylko własną pracę.

4.  Praca musi być napisana w języku polskim.

5.  Na konkurs można zgłosić maksymalnie jeden utwór prozatorski o objętości do 10 stron 

standardowego maszynopisu (1800 znaków na stronie A4).

6. Każdy egzemplarz musi być opatrzony godłem (hasło zawierające 4 duże litery)

7. Godło-hasło powinno widnieć na pracy (wydruku i wersji elektronicznej w zapisie pliku 

godlo_legenda.pdf) natomiast na KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ  należy wpisać (imię, 

nazwisko, dokładny adres i nr telefonu, jeśli to możliwe również e-mail) i umieścić 

w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem. 



8. Praca musi być złożona w dwóch egzemplarzach, w formie wydruku komputerowego na 

papierze o formacie A-4 (dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z kartą zgłoszeniową) oraz 

w formie elektronicznej plik godlo_legenda.pdf, (zapis pliku np.: ABCD_legenda.pdf)  na 

e-mail wmi@bartoszyce.pl . 

9. Prace oraz koperty z godłem należy umieścić w jednej kopercie z napisem

„Konkursu literacki legenda”

10. Prace można składać w Urzędzie Miasta osobiście, Wydział Kultury, Sportu, Współpracy 

i Rozwoju. Pok. 26,  lub przesłać na adres: Urząd Miasta w Bartoszycach, 

ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, z dopiskiem „Konkurs literacki-legenda”

11.  Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.

12. Termin składania prac upływa 30 grudnia 2016r. do godziny 15.00. 

Liczy się termin wpłynięcia prac do organizatora. Prace złożone po terminie nie będą brały 

udziału w konkursie.

13. Ogłoszenie wyniku przewidywane jest w lutym 2017r. w trakcie obchodów urodzin miasta.

(uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora).

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych na

konkurs prac do promocji konkursu, działalności Urzędu Miasta w Bartoszycach, 

a także prawo do bezpłatnego publikowania prac na stronach internetowych Urzędu Miasta 

Bartoszyce oraz w prasie i wydawnictwach książkowych.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsorów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

3. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

4. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Urzędu Miasta:

Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju w Bartoszycach, tel. 89 762 98 03.

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju oraz 

na stronie barcja.pl, bartoszyce.pl

mailto:wmi@bartoszyce.pl


KARTA ZGŁOSZENIA  DO KONKURSU LITERACKIEGO

„Bartoszyckie legendy - Dolina Róż”

UWAGA: Karta zgłoszeniowa jest niezbędna by wziąć udział w konkursie.

Godło (cztery duże litery np.: QXVF) ………………………….

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

Imię .............................………………...…  Nazwisko.......………….……….…………...

Rok urodzenia ........................................ klasa........................................................................

ADRES DOMOWY:

………………………………………...ulica ............................................................................

kod ........................................................ miejscowość................................................................

Tel. ....................................................... e-mail….......................................................................

OPIEKUN PRAWNY*:

Imię ........................................................ Nazwisko…………...................................................

……………………………………………….
czytelny podpis autora pracy              

……………………………………………….
czytelny podpis opiekuna prawnego        

OŚWIADCZENIE 

W  związku  z  wymogiem  umieszczenia  moich  danych  osobowych  (danych  osobowych  mojego

dziecka)*  w  postępowaniu  konkursowym  oraz  ewentualną  publikacją  całości  lub  fragmentów

zgłoszonej do Konkursu pracy - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z  (Ustawa z dnia

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2014r. Poz. 1182 ze zm.)

wyrażam zgodę  na  ich  wykorzystanie  i  przetwarzanie  w zakresie  niezbędnym do  przeprowadzenia

Konkursu i zrealizowania jego celów określonych w Regulaminie.

*dotyczy uczniów niepełnoletnich

Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na

rzecz  organizatorów konkursu  i  wyrażam zgodę   na  bezpłatną   emisje  mojej  pracy  w  całości  lub

w wybranym przez organizatora fragmencie . Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa

nie podlega zwrotowi. 


