
 

 

   
 

 

 

 

XVI Edycja 

Wejherowskiego Konkursu Literackiego 

„Powiew Weny” 

 

PATRONAT – Prezydent Miasta Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt 

 

Organizator 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 

im. Aleksandra Majkowskiego 

 

Konkurs pod hasłem 

„Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nigdy nie gaś światła nadziei” 

 

 

Regulamin konkursu  

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do debiutantów jak i dojrzałych 

autorów, mieszkających na terenie województwa pomorskiego.  

 

2. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnienie ich talentów 

oraz stworzenie możliwości publikacji najlepszych utworów.  

 

3. Konkurs rozgrywany w dwóch grupach wiekowych:  

• „A” - od 16 do l9 lat  

• „B” - od 20 lat  

 

4. W każdej grupie wiekowej obowiązują dwie kategorie : proza i poezja.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich nawiązujących do 

motta konkursu w jednej z dwóch kategorii:  

I - Proza : gatunek dowolny – do 10 stron maszynopisu  

II – Poezja : należy przedstawić 3 utwory poetyckie  

Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy 

poetyckie.  

 

5. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę  

6. Motto konkursu – słowa Boba Dylana – laureata Literackiej Nagrody Nobla- ma stanowić 

dla autorów inspirację. Ich prace mogą bezpośrednio lub metaforycznie nawiązywać do tematu 

nadziei.  



 

7. Wymagania techniczne : praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, czcionka 

Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5)  

8. Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy dostarczyć w trzech egzemplarzach 

maszynopisu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (organizator nie 

zwraca dostarczonych materiałów) lub przesłać na adres :  

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Kaszubska 14 

84-200 Wejherowo 

z dopiskiem : „Powiew Weny ” 
do 7 października 2021 roku (decyduje data wpływu do Organizatora) 

 

9. Pracę konkursową należy opatrzyć godłem oraz grupą wiekową (A lub B). Przez godło 

rozumie się słowo, logo, hasło maskujące właściwą tożsamość autora (inne niż w poprzednich 

edycjach konkursu, jeżeli autor brał w nich udział). Godłem należy podpisać również osobną 

kopertę z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1), zawierającym dane osobowe 

uczestnika i  stosowne zgody. Zgody powinny zawierać czytelne podpisy. Koperta powinna 

być zaklejona.  

 

10. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach 

ani publikowane.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich przez 

Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.  

12. Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, i III nagrody oraz wyróżnień w każdej kategorii 

wiekowej oraz nagrodę GRAND PRIX. Dla młodzieży przewiduje się nagrody rzeczowe, dla 

dorosłych – finansowe. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród : w 

tym także do nieprzyznania poszczególnych nagród i/lub wyróżnień.  

13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2021 roku i będzie 

zorganizowane w formie adekwatnej do sytuacji epidemiologicznej (stacjonarnie lub on-line) 

14. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 

biblioteki w składzie: 

Daniel Odija - pisarz, dziennikarz, publicysta i animator kultury 

Piotr Schmandt – pisarz, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

Michał Jeliński – Kierownik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki 

Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, 

teatrolog, kulturoznawca. 

 

15. Imię i nazwisko laureatów będzie podane do publicznej wiadomości, prace po konkursie 

będą zniszczone, nagrodzone opublikowane.  
  

 

Nagrody finansowe funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt  

Nagrody rzeczowe Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 

 



 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na miejsce rozstrzygnięcia konkursu na własny koszt. 

2. Decyzje komisji konkursowej nie podlegają zaskarżeniu. 

3. Kwestie sporne nie objęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji 

rozstrzygać będzie Organizator. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rejestrację konkursu przy pomocy środków 

audiowizualnych. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Aleksandra Majkowskiego, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo.  

• Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: 

ido@biblioteka.wejherowo.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.  

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XVI Edycji Wejherowskiego 

Konkursu Literackiego „Powiew Weny” na podstawie art.6 ust 1 lit. a) zgody osób, których 

dana dotyczą, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadnionego interesu 

administratora danych, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby w nim uczestniczyć.  

• Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na stronie internetowej 

Administratora oraz profilu Administratora prowadzonym na portalu społecznościowym 

Facebook. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również media.  

• Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich zgodnie z 

zasadami ochrony danych osobowych portalu społecznościowego Facebook.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.  

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

• Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

  



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA   

XVI WEJHEROWSKI KONKURS LITERACKI „POWIEW WENY” 

 

1. Imię i nazwisko  

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

2. Data urodzenia   

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

3. Adres  

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

4. Nr telefonu 

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

5. e-mail 

....................................................................................................................................................... 

6. Pseudonim (zgodny z opisem w pracy konkursowej)   

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

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem “XVI Wejherowskiego Konkursu 

Literackiego „Powiew weny” i akceptuję jego treść.  

………………………………..... 

         data i podpis  

 

Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację tekstu w almanachu pokonkursowym, a tym samym 

na poprawki redakcyjno-korektorskie. 

        ………………………………..... 

         data i podpis  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i 

filmach wykonanych podczas konkursu. Wizerunek będzie wykorzystywany na cele promocji 

i budowania pozytywnego wizerunku Administratora 

………………………………..... 

         data i podpis  

 


