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ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MŁODYCH TWÓRCÓW  

DO UDZIAŁU  

W II POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM 

IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 

 

Organizator:  Zespół Szkół w Krzepicach 

Cele konkursu:  

• upowszechnianie piękna języka polskiego 

• rozbudzanie zainteresowań twórczością literacką wśród młodzieży 

• rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich 

• stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów 

szerszemu gronu odbiorców. 

Postanowienia regulaminowe:  

1. Konkurs Literacki im. Władysława Broniewskiego skierowany jest do 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie tekstu literackiego 

niepublikowanego drukiem oraz w Internecie i  nienagradzanego na 

adres Organizatora. 

3. Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Josepha Conrada, w związku z tym 

inspirację dla młodych twórców stanowić będą słowa pisarza: 

 „ Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak zawsze aż do końca ” . 

4. Uczestnik konkursu może przysłać tylko jeden tekst literacki w dowolnej 

formie (wiersz, opowiadanie, forma dramatyczna). 
5. Teksty wydrukowane muszą być oznaczone godłem (wyrazowym),                   

a w dołączonej kopercie – oznaczonej tym samym  godłem – powinny 

znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres e-mailowy, 

adres szkoły). Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. 
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6. Teksty konkursowe należy przesłać do dnia 21 kwietnia 2017r.  
na adres:   

Zespół Szkół 
ul. Ryły 26 

42 – 160 Krzepice 
z dopiskiem: II Powiatowy Konkurs Literacki im. Władysława 

Broniewskiego. 
7. Organizator nie zwraca przesłanych tekstów. 

8. Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez Organizatora. 

9. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami książkowymi. 

10.   O rozstrzygnięciu konkursu i uroczystym wręczeniu nagród 

poinformujemy telefonicznie i na stronie internetowej organizatora 

www.lo.krzepice.pl do dnia 28. 04. 2017r. 
11.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą e-mail o uhonorowaniu 

przez jury. 

 Ochrona danych osobowych  
1. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby niniejszego Konkursu oraz 
do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych.  

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publiczne wykorzystanie utworów oraz 
z nieodpłatnym przekazaniem na Organizatora praw autorskich na następujących polach 
eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym nakładzie, używanie  
w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania  
(np. nośniki przetwarzane komputerowo).  

3. Podczas uroczystości wręczenia nagród zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna  
i filmowa utrwalająca wizerunki uczestników ww. gali. Organizator zastrzega sobie prawo 
do publicznego jej wykorzystywania, utrwalania i powielania, wykorzystywania w celach 
promocyjnych i reklamowych, zamieszczania w prasie, mediach, Internecie oraz innych 
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora, bez 
ograniczeń czasowych i ilościowych.  

4. Udział w Konkursie stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i tym samym 
wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utworów oraz wizerunku uczestnika  
 

 

 Informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem telefonu:             

34 3175 021 


