
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „PROKOCIM WIERSZEM OPISANY”
organizowanego w ramach
Obchodów 650-lecia Prokocimia
Patronat Honorowy : Rada Dzielnicy XII – Bie¿anów Prokocim

I. ORGANIZATORZY:
• M³odzie¿owy Dom Kultury im. K. I. Ga³czyñskiego Kraków, ul. Beskidzka 30, 
• Biblioteka Kraków, Filia nr 43, ul. Jasiñskiego 32
• Towarzystwo Przyjació³ Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich. 
 
II. CELE KONKURSU: 
• zainteresowanie lokaln¹ histori¹, kultur¹ i przyrod¹ Prokocimia, 
• budzenie wra¿liwoœci poetyckiej,
• doskonalenie umiejêtnoœci literacko-jêzykowych,
• odkrywanie talentów poetyckich, 
• stworzenie poetyckiego obrazu Prokocimia. 

III. UCZESTNICY KONKURSU:
Do udzia³u w konkursie zapraszamy dzieci, m³odzie¿ oraz doros³ych 
zajmuj¹cych siê twórczoœci¹ poetyck¹.
Kategorie konkursowe:
• kategoria dzieciêca: 7 - 12 lat 
• kategoria m³odzie¿owa: 13 -17 lat 
• osoby doros³e: 18 - 26 lat i 27 lat i wiêcej
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo zmiany kategorii, 
w zale¿noœci od otrzymanych zg³oszeñ.

IV. TEMATYKA KONKURSU: 
Tematem konkursu jest Prokocim - jego historia i teraŸniejszoœæ, poetycki opis 
miejsca, ludzi, prze¿yæ i uczuæ czyli Prokocim wierszem opisany. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Jeden autor mo¿e przes³aæ od 2 do 5 wierszy samodzielnie napisanych 
i nigdzie wczeœniej nie publikowanych.
• Wiersze mog¹ byæ bia³e lub rymowane. 
• Prace konkursowe w formie wydruku komputerowego (Times New Roman – 12) 
nale¿y dostarczyæ osobiœcie do M³odzie¿owego Domu Kultury ul. Na Wrzosach 57 
lub Filii nr 43 Biblioteki Kraków, ul. Jasiñskiego 32 lub przes³aæ na wybrany adres 
mailowy:  imprezy.nawrzosach@mdk.internetdsl.pl 
€lia_43@biblioteka.krakow.pl, pbp€lia2@poczta.internetdsl.pl 
• Konkursowe wiersze mog¹ byæ przez autorów zg³aszane indywidualnie lub przez 
szko³ê. 

• Uczestnik konkursu wyra¿a zgodê na podanie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik konkursu wyra¿a zgodê na 
opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronach internetowych 
Organizatorów, w mediach oraz innych miejscach, w których prace bêd¹ 
prezentowane.
• Prace konkursowe nie podlegaj¹ zwrotowi. 

UWAGA!!!
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wype³nienie i podpisanie Formularza 
zg³oszeniowego stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego regulaminu. W przypadku 
osób niepe³noletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów. 

VI. KRYTERIA OCENY: 
• zgodnoœæ z tematem konkursu i spe³nienie wymagañ regulaminowych, 
• poziom literacki sposób ujêcia tematu,
• samodzielnoœæ, oryginalnoœæ i pomys³owoœæ, 
• stylistyka, ortogra€a

UWAGA! 
OCENIE PODLEGA TYLKO TWÓRCZOŒÆ ORYGINALNA. ZG£ASZAÆ MO¯NA 
WY£¥CZNIE UTWORY W£ASNEGO AUTORSTWA! 
WERDYKT JURY JEST OSTATECZNY I NIEPODWA¯ALNY.

VII. MIEJSCE I TERMIN: 
Prace mo¿na sk³adaæ osobiœcie, nadsy³aæ poczt¹ tradycyjn¹ lub mailow¹ 
na adres organizatorów:
1.M³odzie¿owy Dom Kultury ul. Na Wrzosach 57, 30-816 Kraków e-mail: 
imprezy.nawrzosach@mdk.internetdsl.pl 
2.Biblioteka Kraków, Filia nr 43 ul Jasiñskiego 32, 30-815 Kraków, e- mail: 
€lia_43@biblioteka.krakow.pl , pbp€lia2@poczta.internetdsl.pl
do dnia 28.04.2017 r.
Laureaci konkursu poinformowani zostan¹ o wynikach do dnia 31.05.2017 r. 
Zwyciêzcom zostan¹ przyznane nagrody i wyró¿nienia – rzeczowe i €nansowe ( w 
kategorii osób doros³ych) . Wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas obchodów Dni 
Prokocimia 2017 r.

INFORMACJI SZCZEGÓ£OWYCH na temat konkursu udziela: 
Kinga Garlicka - tel/fax 12 658-37-94, e-mail: kgarlicka.imprezy@gmail.com
Ma³gorzata Radecka – tel. 797-024-002, e-mail: €lia_43@biblioteka.krakow.pl, 
pbp€lia2@poczta.internetdsl.pl 



FORMULARZ ZG£OSZENIOWY UDZIA£U 
W KONKURSIE LITERACKIM 
„PROKOCIM WIERSZEM OPISANY”

Imiê i nazwisko: 
………………………………………………………………………………………….. 
Data urodzenia 
......………………………………………………………………………………………
Adres mailowy: 
………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy 
………………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym oœwiadczam, ¿e: 

1. Zapozna³em/am siê z regulaminem konkursu literackiego „Prokocim wierszem opisany” 
i w ca³oœci akceptujê jego wszystkie warunki. 

2. Jestem autorem utworów literackich i posiadam do nich nieograniczone prawa 
autorskie i maj¹tkowe bez udzia³u osób trzecich. 

3. Z³o¿one prace nie by³y publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

4. Wyra¿am zgodê na nieodp³atne przekazanie autorskich praw maj¹tkowych w zakresie 
prezentowania utworu literackiego na stronach internetowych Organizatorów, materia³ach 
promocyjnych oraz w wydawnictwach i publikacjach . 

5. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 
zgodnie z Ustaw¹ z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 t.j). 

………………………………………………………………………………………
 Miejscowoœæ, data i czytelny podpis autora

W przypadku osób nieletnich dodatkowo wymagany jest czytelny podpis 
rodzica/opiekuna 

………………………………………………………………………………………… 
Miejscowoœæ, data i czytelny podpis rodzica/opiekun
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