
 

Międzypowiatowy Konkurs Literacki

Na Skrzydłach Pegaza 
pod patronatem Burmistrza Szubina

Organizator: Szubińskie Towarzystwo Kulturalne przy wsparciu Rejonowej Biblioteki
Publicznej w Szubinie 

ul. Kcyńska 11,  89-200 Szubin    www.szubintowarzystwo.pl  ,   konkurs@biblioteka.szubin.pl  

Idea projektu:
Pragniemy ożywić zainteresowanie literaturą i czytelnictwem, zachęcić do twórczości własnej przez osoby młode

i dojrzałe. Naszą propozycję kierujemy do osób od 14 roku życia, zwłaszcza do młodzieży starszej szkół ponadpodstawowych
i do osób dorosłych na terenie powiatu mogileńskiego, nakielskiego, wągrowieckiego i żnińskiego.

Wierzymy, że możliwość publicznego zaprezentowania swego dorobku literackiego może być też pewnym wspar-
ciem dla osób z grupy wykluczenia społecznego z tytułu niepełnosprawności lub miejsca zamieszkania, warunków material -
nych.

Wiemy też, że w dzisiejszej sytuacji rynkowej niezwykle trudno o debiut literacki zwłaszcza osobom, które ukoń-
czyły już naukę. Konkurs może zachęcić osoby utalentowane by spróbowały swych sił i znalazły satysfakcję odnajdując swoje
teksty w wydanej przez nas publikacji. Zachęcamy gorąco do udziału w konkursie!

Zasady konkursu
• forma zapisu i przekazania utworów: utwory zgłoszone do konkursu przyjmowane będą tylko w wersji elektronicz-

nej, przesłane na e-mail: konkurs@biblioteka.szubin.pl        utwory muszą być zapisane w formie pliku tekstowego doc.
Autor wysyła dwa pliki: 1 z tekstem oznaczonym hasłem i drugi z danymi adresowymi zawierającymi nazwisko,
imię, hasło, adres fizyczny, nr telefonu . Objętość tekstów - proza i dramat - maksymalnie l4 stron maszynopisu
znormalizowanego (l 800 znaków czcionką Times New Roman) - dolnej granicy nie wyznacza się, w przypadku
poezji do 5 utworów,

• Treść utworów literackich: dowolna, respektująca jednak normy obyczajowe i prawo,
• Ocena nadesłanych teksów: utwory oceni jury złożone z literatów i polonistów,
• Nagrody: publikacja utworów nagrodzonych w dwóch formach: antologii w formie książki, publikacji umieszczonej

na stronie internetowej Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, pamiątkowe dyplomy.
Promocję antologii w formie książkowej przewidujemy na przełomie listopada i grudnia 2020r. (Dokładny termin

uzależniony będzie od przebiegu zapytania o cenę i warunków drukarni).
W konkursie mogą brać udział tylko utwory wcześniej nie publikowane. Autorzy biorą pełną odpowiedzial-

ność prawną za treści umieszczone w swojej pracy.
Termin: od 02.02.2020r. do 22 września 2020r.
Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promo-

cyjnych bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jedno-
znaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane
osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.  Organizator
jest administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej się do konkursu - do czasu jego zakończenia. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  oraz  prawo  przenoszenia  danych.  Zgoda  może  być  w  dowolnym momencie
wycofana,  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano przed wycofaniem.  Podanie danych os-
obowych jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie. Organizator ma prawo do publikowania,
przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.

Nasze oczekiwania:
Pragniemy aby Państwo zostali naszym partnerem w projekcie. Partnerstwo polega na: 

• propagowaniu projektu i zachęcaniu do udziału w nim uczniów, osób dorosłych
• umożliwieniu im dostarczenia w formie elektronicznej próbek literackich na wskazany e-mail,
• przyjęciu nieodpłatnie egzemplarzy opublikowanej antologii w formie książkowej.

Mile widziane wsparcie finansowe druku antologii.
Kontakt: Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie ul. Kcyńska 11, 89-200 Szubin

tel 52 3842160, 601072187 e-mail: biblioteka@biblioteka.szubin.pl

W imieniu głównego organizatora
Prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego

Mirosław Rzeszowski
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