
Regulamin konkursu literackiego 

 „W PODZIĘCE ZA WOLNOŚĆ”... 

 

I. Organizator 
Prawica Ziemi Mogileńskiej 

 

II. Cele konkursu 
1. Upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej widzianej z 

perspektywy młodzieży. 

2. Zachęcanie utalentowanej młodzieży do prezentowania własnej 

twórczości literackiej. 

3. Rozwijanie umiejętności literackich ze wskazaniem na poprawność 

stylistyczną i językową utworu. 

4. Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi Ziemi Mogileńskiej . 

 

III. Zasady uczestnictwa  
1. Konkurs jest adresowany do młodzieży z gminy Mogilno. Oceniany 

będzie w II kategoriach wiekowych kl. VII -VIII i szkoły 

ponadpodstawowe.  

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz lub opowiadanie, 

które będą nawiązywać  do tytułu konkursu.  

4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu (opowiadanie 

max 3 strony A4). 

5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona w załączniki nr1 i 2 

6. Jeden autor może składać tylko 1 pracę literacką.  

7. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu.  

 

IV. Termin i miejsce składania prac 
27.09.2019r. do godz. 14.00Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 

Wydział Promocji i Kultury, I piętro pokój 103 z dopiskiem konkurs 

literacki  „ W podzięce za wolność”... 

 



V. Jury 
1. Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

 

VI. Kryteria oceniania 
 twórczy charakter utworu; 

 poprawność stylistyczna i językowa pracy; 

 poziom literacki pracy 

 wykorzystanie własnych przemyśleń; 

 zgodność pracy z tematem konkursu 

            

 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 7 października 2019 r. 

2. Nadesłane na konkurs prace będą ocenianie przez komisję konkursową 

(jury) powołaną przez organizatora. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.mogilno.pl oraz na  

profilu Fb Prawicy Ziemi Mogileńskiej. Laureaci konkursu zostaną  

powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail). 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania 

prac, które po konkursie przechodzą na jego własność, na co autor 

wyraża zgodę poprzez udział w konkursie i złożenie oświadczenia 

(załącznik nr 1) 

5. Osoby składające pracę  konkursową wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji 

niniejszego konkursu. 

 

 
VIII. Nagrody I, II, III miejsce i wyróżnienie w każdej kategorii  wiekowej  

 

  


