
Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego „Magiczne Pióro 2019” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie, zwana dalej 

Organizatorem, z inicjatywy klubu miłośników fantastyki „Bractwo Pendragona”, ogłasza 

Powiatowy Konkurs Literacki pt. „Magiczne Pióro 2019”. 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja literatury z gatunku fantastyki oraz rozwijanie 

uzdolnień literackich pisarzy-amatorów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawa do: 

a) wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu, o czym zobowiązuje się poinformować 

uczestników, 

b) odstąpienia od organizowania Konkursu, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

4. Konkurs rozpoczyna się 6 maja 2019 roku. Termin składania prac upływa z dniem 

20 września 2019 roku. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest do początkujących twórców. Uczestnikiem Konkursu mogą być 

osoby, które ukończyły 12 lat (górna granica wieku nie obowiązuje) z terenu powiatu 

wyszkowskiego. 

2. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie – krótki utwór narracyjny pisany 

prozą. 

3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę. 

4. Nadesłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim, pracą samodzielną, wcześniej 

nienagradzaną i niepublikowaną. 

5. Gatunki opowiadania do wyboru: fantasy, science fiction, horror, baśń. Temat jest dowolny, ale 

prace muszą zawierać własny oryginalny świat przedstawiony. 

 

6. Pracę należy przysłać w wersji elektronicznej lub papierowej. Każda praca musi zostać 

napisana na komputerze (nie odręcznie). 

Format w jakim należy przesłać wersję elektroniczną pracy to .doc, .pdf, .rtf. 

Długość pracy nie może przekraczać 40 stron (minimum to 5 stron tekstu) formatu A4 

formatowanej następująco: 

- standardowy margines: 2,5 cm 

- czcionka: Arial 12 

- odstępy między wierszami - standardowe (1) 

 

a) Pracę w wersji elektronicznej należy przesłać w załączniku e-maila na adres: 

naukowa@biblioteka.org.pl wpisując w temacie: „Magiczne Pióro”. 

Do e-maila należy dołączyć drugi załącznik: Formularz udziału w Konkursie (Załącznik nr 1), 

zawierający dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek, miejscowość oraz numer telefonu 

kontaktowego, a w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu kontaktowego opiekuna 

prawnego) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

b) Pracę w wersji papierowej należy dostarczyć do Czytelni Naukowej lub przesłać 

pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego): 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie 

ul. Gen. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków z dopiskiem „Magiczne Pióro”. 

Do pracy należy dołączyć wypełniony Formularz udziału w Konkursie – Załącznik nr 1 (imię, 

nazwisko, miejscowość, wiek, telefon kontaktowy, a w przypadku osób niepełnoletnich numer 

telefonu kontaktowego opiekuna prawnego) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych. 

mailto:naukowa@biblioteka.org.pl


7.W przypadku niepełnoletnich Uczestników do opowiadania trzeba również dołączyć podpisaną 

przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej (treść – Załącznik nr 2). 

 

8. Organizator potwierdzi otrzymanie pracy konkursowej drogą e-mailową. 

9. Niespełnienie wymogów formalnych, określonych w punktach poprzednich spowoduje 

dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dopuszczeniu do oceny 

merytorycznej decyduje jury. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik 

zostanie niezwłocznie poinformowany. 

10. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu. 

 

III. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 

1. Prace oceniane będą przez 3-osobowe jury wybrane przez Organizatora. 

2. Oceniając pracę, jury będzie brało pod uwagę jej estetykę, wyjątkowość i oryginalność 

tematu, zgodność z tematyką, poziom literacki, samodzielność. 

3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez jury większością głosów do dnia 

4 października 2019 roku. 

4. Za najlepsze opowiadanie przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (słownie: 

pięćset złotych). 

 

IV. WYNIKI 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie – o szczegółach poinformujemy uczestników 

najpóźniej 9 października 2019 roku. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

3. Dane osobowe uczestników, pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu, nie będą 

udostępniane osobom trzecim. 

4. Wysłanie pracy na Konkurs, jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora. Dane będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb organizacyjnych Konkursu. 

5. Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na jej późniejszą publikację przez 

Organizatora na jego stronie internetowej. 

 

Wszelkie pytania i uwagi związane z Konkursem można kierować do p. Ewy Roguszewskiej na 

adres internetowy: naukowa@biblioteka.org.pl 

lub pod nr tel. (29) 742-32-61 w. 44 (Czytelnia Naukowa). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

 

 

 

Formularz udziału w Konkursie 

 

Imię: …….……………………………….................................... 

 

Nazwisko:  …….……………………………….................................... 

 

Wiek:  …….……………………………….................................... 

 

Miejscowość:  …….……………………………….................................... 

 

Telefon:  …….……………………………….................................... 

 

e-mail:  …….……………………………….................................... 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)). 
        

 

 

………………………………………..              …………………………………………………… 

 

(miejscowość i data)          (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU  

 

 

 

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej 

 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………(imię i nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun/przedstawiciel ustawowy 

nieletniego…………………………………………………………(imię i nazwisko) 

na jego/jej udział w Powiatowym Konkursie Literackim „Magiczne Pióro 2019” 

na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

 

 

……………………………………………. 

(czytelny podpis) 


