
                                   

 

 

100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

„Mój region – moja mała ojczyzna. 

Jak wyobrażasz sobie swoją miejscowość  

za 50 lat?” 
Powiatowy konkurs prozatorski 

 

1. Organizator Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach,  

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

 

2. Założenia konkursu  uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 

 praca literacka z okazji stulecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, ukazująca mój region  

- moją małą ojczyznę za 50 lat 

3. Uczestnicy Konkurs literacki skierowany jest do uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do wszystkich 

zainteresowanych osób dorosłych. 

4. Cele konkursu  kształtowanie i wzmacnianie patriotyzmu w nawiązaniu 

do tradycji niepodległościowych narodu polskiego 

 propagowanie idei radosnego obchodzenia świąt 

niepodległościowych 

 włączenie uczniów ze szkół z terenu powiatu 

puławskiego oraz chętne osoby dorosłe w ogólnopolskie 

obchody stulecia odzyskania niepodległości 

 

5. Warunki uczestnictwa Jeden uczestnik konkursu może przedstawić tylko jeden 

utwór.  



Praca nie może być dłuższa niż dwie strony A4 w formacie 

Microsoft Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 14.                   

Na końcu pracy należy umieścić: imię i nazwisko, wiek 

autora, dane kontaktowe (adres i telefon). 

6. Terminy Termin składania prac upływa 15 czerwca 2018 r. 

Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury 

osobiście lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej  

lub elektronicznej:  

 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

ul. Sieroszewskiego 4 

24-100 Puławy 

            e-mail osoby odpowiedzialnej: gosklin@o2.pl 

 

7. Nagrody Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody książkowe. 

8. Wyniki konkursu Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej   

www.bib.pulawy.powiat.pl, a laureaci konkursu zostaną  

powiadomieni o wynikach telefonicznie.  

Finał powiatowego konkursu prozatorskiego odbędzie się  

w listopadzie 2018 r. w Starostwie Powiatowym  

w Puławach, o terminie i godzinie laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

 

9. Informacje 

dodatkowe 

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów 

konkursu i nie będą odsyłane. 

 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z: 

 bezpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw autorskich zgodnie z art. 50 

ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83), 

 akceptacją regulaminu konkursu, 

 wyrażeniem zgody na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac, 

 wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 929 z późn. zm.) 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronach 

internetowych: www.bib.pulawy.powiat.pl , www.mdk.pulawy.pl. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 81 886 14 74  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pbpulawy@onet.pl . 


