
REGULAMIN KONKURSU „MOJEMU MIASTU” 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego w 

Hajnówce. 

II. CELE KONKURSU 

– poszerzanie wiedzy na temat Hajnówki, jej mieszkańców, historii i przyrody;                           

– upamiętnienie 70. rocznicy nadania praw miejskich Hajnówce;  

–  rozbudzanie szacunku do zabytków sztuki, do historii, architektury, kultury, tradycji, 

folkloru, obrzędów ludowych, obyczajów i legend; 

– refleksja nad magią tego wyjątkowego regionu i związków człowieka z pięknem natury; 

– rozbudzanie wrażliwości na piękno Hajnówki i podzielenie się osobistymi przemyśleniami 

na temat tego piękna w formie artystycznego przekazu; 

– zachęcanie do wyrażania własnych myśli słowem pisanym; 

– popularyzowanie kultury języka i piękna polskiego słowa, zamkniętego w wierszu lub 

prozie; 

– inspirowanie do aktywności twórczej w dziedzinie literatury i rozwijanie literackich 

umiejętności warsztatowych; 

– promowanie amatorskiej twórczości artystycznej i talentów literackich. 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział młodzież i osoby dorosłe.  

2. Dla uczestników Konkursu ustala się dwie kategorie – wiersza i prozy oraz dwie grupy 

wiekowe: 

I – od 13 do 17 lat 

II – od lat 18. 

3. Warunki udziału w Konkursie są następujące: 

a) napisanie wierszy lub prozy, zgodnie z tematem, celami i założeniami regulaminowymi 

Konkursu, 

b) wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnika (złożenie podpisu jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na związane z organizacją i realizacją Konkursu działania organizatora, 

objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych i wizerunku). 

4. Uczestnicy nadsyłają zestaw do 3 wierszy lub 1 utwór napisany prozą. Dopuszcza się 

również nadesłanie przez autora zarówno zestawu wierszy, jak i utworu prozą. Autor będzie 

wówczas brał udział w konkursie w obydwu kategoriach konkursowych. Utwory nie mogą 

być wcześniej publikowane (również w mediach społecznościowych), ani nagradzane 

w innych konkursach. 

5. Forma wierszy jest dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórcy. 

Organizator Konkursu nie ogranicza długości wierszy, pozostawiając decyzję w tej kwestii 

autorom; sugerujemy jednak, aby ich teksty zmieściły się maksymalnie na 2 



znormalizowanych stronach formatu A4, z użyciem czcionki Times New Roman 12 pkt., 

interlinia 1,5, standardowe ustawienie w programie Word.  

6. Utwór napisany prozą powinien przyjąć krótką formę: opowiadania, wspomnienia, szkicu, 

eseju, legendy. 

Utwór nie może przekroczyć objętości 4 stron formatu A4, (po ok. 30 wierszy na stronie), 

z użyciem czcionki Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm, standardowe 

ustawienie w programie Word; strony powinny być ponumerowane.  

7. Każdy utwór należy podpisać wyłącznie dowolnym znakiem graficznym, a dane personalne 

autora umieścić na formularzu zgłoszenia uczestnika. Dane te do chwili wyłonienia laureatów 

Konkursu dostępne będą tylko dla Organizatora w celu identyfikacji uczestnika Konkursu 

oraz do kontaktu z nim. 

8. Prace niespełniające wymogów określonych w powyższych punktach Regulaminu, 

nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

9. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia uczestnika (oryginał lub skan) 

wraz z tekstami utworów, należy przesłać: 

– pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego,           

ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka (z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI)  

lub 

– pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: mbphajnowka@poczta.onet.pl  (z dopiskiem 

w tytule maila: KONKURS LITERACKI)  

w ostatecznym terminie do dnia 30 września 2021 r. (w przypadku prac nadesłanych pocztą 

tradycyjną decyduje data stempla pocztowego) 

10. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych tekstów, zastrzegając sobie prawo 

do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych utworów, 

bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego. 

IV. OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny literatury i profesjonalni twórcy, dokona 

oceny utworów według następujących kryteriów: 

– zgodność treści wiersza lub prozy z założeniami tematycznymi i celami Konkursu, 

– dobór odpowiednich środków artystycznego wyrazu, 

– poprawność stylistyczna i językowa, zgodna z twórczym charakterem utworu, 

– poszukiwanie oryginalnych literackich form wypowiedzi artystycznej. 

2. Podstawą do sformułowania werdyktu jest zapoznanie się, szczegółowa analiza i ocena 

wszystkich nadesłanych na Konkurs utworów  przez każdego członka Jury. 

3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury Konkursu. 
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4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury ma jednak obowiązek ogólnego 

uzasadnienia tej decyzji. 

V. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów Konkursu, a także upominki dla osób 

wyróżnionych przez Jury. 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronach internetowych  

www.biblioteka.hajnowka.pl oraz www.hajnowka.pl 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Informacje o Konkursie oraz Regulamin z formularzami zgłoszenia będą dostępne 

na stronie internetowej organizatora: www.biblioteka.hajnowka.pl  

2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni przez Organizatora 

mailowo lub telefonicznie.  

3. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem można się kontaktować z 

Organizatorem mailowo lub telefonicznie mbphajnowka@poczta.onet.pl,  tel. 85 682 29 69. 

VIII. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

i rozpowszechnianie wizerunku. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie 

na potrzeby organizacji Konkursu. 

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych potwierdza własnoręcznym podpisem 

na formularzu zgłoszenia każdy uczestnik Konkursu (a w przypadku niepełnoletności – jego 

prawny opiekun), oświadczając, iż zapoznał się on z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce. 
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