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Wejherowskiego Konkursu Literackiego 
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PATRONAT – Prezydent Miasta Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt 

 
Organizator 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 

im. Aleksandra Majkowskiego 
 

Konkurs pod hasłem 

 

„Czas jest tempem, w którym znika przeszłość…”  

Pomorze za setki i tysiące lat… 

 
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 jest w kategorii prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: 

 „A” - od 16 do l9 lat 

 „B” - powyżej 20 lat 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w języku 

polskim nawiązujących do motta konkursu w jednej z dwóch kategorii: 

 

I - Proza: gatunki do wyboru: 

 opowiadanie – do 10 stron maszynopisu 

 dziennik – do 10 stron maszynopisu 

 

II – Poezja należy przedstawić obowiązkowo 3 utwory poetyckie  

Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy 

poetyckie. 

 

5. Motto konkursu, zaczerpnięte z książki „Atlas chmur” Davida Mitchella, ma stanowić 

dla autorów inspirację. Prace powinny być literacką wizją Pomorza za sto, tysiąc lub 

tysiące lat (okres do wyboru przez autora). Wizja ta powinna mieścić się w ramach 

fantastyki naukowej, a jej akcja powinna być w całości umiejscowiona na Pomorzu.   



 

6. 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) 

 

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

egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD lub przesłać na adres: 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

84-200  Wejherowo ul. Kaszubska 14 

z dopiskiem: „Powiew Weny ” 

do 14 października 2013 roku 
            

8. Prace doręczone Organizatorowi po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą                        
udziału w Konkursie.  

 

9. Pracę konkursową należy opatrzyć godłem. 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 danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon 

autora). Koperta powinna być zaklejona. 

 

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.  
Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą 

przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy 

zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926)  

 
11. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy Konkursu. Prace nie będą zwracane ich 

autorom.  

 

12. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych 

konkursach ani publikowane. 

 

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

Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. 

 

14. Do zgłoszenia należy dołączyć informację, że autor wyraża zgodę na bezpłatną 

publikację jego tekstu w almanachu pokonkursowym (w wersji papierowej i 

elektronicznej udostępnianej w sieci Internet), a tym samym na poprawki redakcyjno-

korektorskie. Informacja powinna zawierać czytelny podpis autora. 

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 

niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu. 

 

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

kategorii wiekowej. Dla młodzieży przewiduje się nagrody rzeczowe, dla dorosłych – 

finansowe.  Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również 

do przyznania tylko niektórych nagród.  

 



17. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie listopada 2013 

roku    

 

18. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane 

osobiście przez zgłaszającego. 

 

19. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: 

 

 Przewodniczący Komisji Konkursowej – Bogdan Tokłowicz – Zastępca Prezydenta 

Miasta 

 

Członkowie komisji: 

 

 Jan Plata-Przechlewski – polonista, autor pracy magisterskiej nt. fantastyki naukowej, 

członek Gdańskiego Klubu Fantastyki, laureat Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa 

w 2013 roku 

 Danuta Balcerowicz – dyrektor Biblioteki, polonista 

 Henryk Połchowski – dziennikarz, pisarz, poeta 

 Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – teatrolog, kulturoznawca, bibliotekarz  

 Krzysztof Powałka (sekretarz konkursu) 

 

Nagrody funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 

 

 

 


