
XVII FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ 

 KONKURS LITERACKI          
 

 ORGANIZATOR 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach  

 WSPÓŁORGANIZATOR 

Gmina Głubczyce – Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach 

 

R E G U L A M I N 
 

CELE I ZADANIA  

1. Stworzenie szansy dzieciom, młodzieży i dorosłym wypowiedzenia się prozą 

lub wierszem (także na tematy związane z Ziemią Głubczycką). 

2. Inspirowanie do odkrywania predyspozycji i talentów literackich oraz rozwijania 

pisarskich umiejętności. 

3. Możliwość oceny napisanych i nadesłanych utworów przez profesjonalnych pisarzy – 

jurorów. 

4. Spotkanie i poznanie się w kręgu ludzi piszących. 

5. Zgromadzenie utworów literackich, które – jako dobro kulturowe – mogą być 

w przyszłości publikowane w prasie czy wydawnictwach, np. w antologii lokalnej 

twórczości.  

 

ZASADY KONKURSU 

1. Określa się dwa rodzaje literackie: 

- poezja, 

- proza. 

2. Liczba i objętość tekstów: 

- arkusz poetycki zawierający od 3 do 5 wierszy, 

- utwór prozą lub fragment większego utworu o objętości nieprzekraczającej 

5 stron A4, o wielkości czcionki 12. 



3. Tematyka:  

- dowolna oraz o czytelnych inspiracjach, treściach, motywach, obrazach 

osadzonych w przestrzeni duchowej i fizycznej Ziemi Głubczyckiej (dla autorów 

mieszkających na terenie powiatu głubczyckiego), 

- o czytelnych inspiracjach, treściach, motywach, obrazach osadzonych 

w przestrzeni duchowej i fizycznej Ziemi Głubczyckiej (dla autorów 

mieszkających poza terenem powiatu głubczyckiego). 

4. Nadsyłanie prac: 

- w formie papierowej drogą pocztową lub bezpośrednio do sekretariatu na adres 

i w terminach jak powyżej. 

5. Oznaczanie prac: 

- utwory bez podpisu z imienia i nazwiska w mniejszych kopertach oznaczonych 

godłem, czyli pseudonimem literowym oraz osobną kopertę tak samo oznaczoną 

i zaklejoną z danymi o autorze wewnątrz (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres 

zamieszkania, nr telefonu lub adres e-mailowy) włożyć do większej koperty 

zaadresowanej: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 

48 – 130 Kietrz, z dopiskiem „KONKURS LITERACKI – A, B lub C,”(czyli 

oznaczenie kategorii wiekowej). UWAGA! Na dużej i mniejszych kopertach 

nie wpisujemy swych danych osobowych (jedynie wewnątrz osobnej, zaklejonej 

koperty), 

- przy utworach o czytelnych inspiracjach, treściach, motywach, obrazach osadzonych 

w przestrzeni duchowej i fizycznej Ziemi Głubczyckiej obowiązkowo oznaczyć ZG. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych w trzech kategoriach wiekowych: 

- Uczniowie szkół podstawowych, 

- Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

- Osoby dorosłe (po 18 roku życia). 

 



MIEJSCE I TERMIN  

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 48 – 130 Kietrz, 

- 18 kwietnia 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) termin nadsyłania prac 

konkursowych z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI 

- 21 kwietnia 2016 r. nieprzekraczalny termin złożenia prac konkursowych 

w sekretariacie MGOK w Kietrzu z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI 

- 9 maja 2016 r. godz. 18.00 spotkanie podsumowujące konkurs - (sala kameralna)  

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Wojska Polskiego 20 

48 – 130 Kietrz 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Wyróżnione prace zostaną odpowiednio nagrodzone. Podział nagród pozostaje w gestii 

jurorów. 

2. Złożenie prac do Organizatora jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora, o których jest mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83), oraz zgody 

na publikacje w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz 

w Internecie czy prasie lokalnej. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zmianami). 

4. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. 

6. Pytania dotyczące Konkursu Literackiego prosimy kierować na adres mailowy: 

mgokkietrz@poczta.onet.pl  tel. 77 485 44 04 

 

mailto:mgokkietrz@poczta.onet.pl

