Związek Literatów Polskich (oddział gdański),
Fundacja Kultury WOBEC
z Miesięcznikiem Społeczno-Kulturalnym KREATYWNI
ogłaszają nabór opowiadań do

III edycji

Ogólnopolskiego Konkursu
im. Bolesława Prusa
na opowiadanie młodzieży.
•
•
•
•
•
•

adresaci konkursu: młodzież w wieku 13 - 26 lat
przedmiot konkursu: opowiadanie na dowolny temat (szczegóły w regulaminie)
termin nadsyłania prac: 31 marca 2020 r.
rozstrzygnięcie konkursu: do końca maja 2020 r.
uroczyste wręczenie nagród: Gdańsk – czerwiec 2020 r.
wydanie drukiem antologii pokonkursowej: do końca roku 2020 r.

NAGRODY:
•
•

3 pierwsze miejsca: nagrody pieniężne (pula nagród: 3 000 zł).
Wyróżnienia:
o Dyplomy uznania
o Publikacja w Miesięczniku KREATYWNI
o Publikacja w wydanej drukiem antologii pokonkursowej
o Możliwość dalszego wsparcia rozwoju literackiego

konkursliteracki.e-kreatywni.eu
Patronat honorowy nad konkursem objęli:
•

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

•

Prezydent Miasta Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz

Regulamin III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Bolesława Prusa na opowiadanie młodzieży.

1. ORGANIZATORZY
III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im Bolesława Prusa na
opowiadanie młodzieży organizowana jest przez Związek Literatów
Polskich, oddział gdański (główny organizator ), Fundację Kultury WOBEC
(sprawy organizacyjne i finansowe) oraz Miesięcznik SpołecznoKulturalny KREATYWNI (koordynator sieciowy)
Koordynatorzy:
- Jan Jackowicz-Korczyński (Miesięcznik KREATYWNI)
- Piotr Kotlarz (Fundacja Kultury WOBEC)
2. PATRONATY
Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz

3. Adresaci konkursu
W konkursie może brać udział wyłącznie młodzież, która w momencie wysyłania tekstów na
konkurs ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła jeszcze 26 roku życia.
4. Każdy autor może zgłosić na konkurs tylko jedno opowiadanie, samodzielnie napisane. Prace
zbiorowe nie będą oceniane.
5. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie na dowolny temat.
W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie opowiadania
oryginalne, wcześniej nie ogłoszone drukiem i nie publikowane na stronach internetowych, a także
nie nagradzane w innych konkursach, pisane w polskim języku literackim nadesłane w wersji
elektronicznej w zgodzie z określonymi poniżej warunkami technicznymi i formalnymi.
6. Tekst opowiadania należy przesłać drogą elektroniczną jako załącznik na adres
konkurswobec@gmail.com do dnia. Opowiadania przesłane po tym terminie nie wezmą udziału w
konkursie.
7. Plik tekstowy z opowiadaniem powinien być w formie edytowalnego dokumentu tekstowego
w jednym z formatów obsługiwanych przez popularne edytory tekstu
(przykładowo: doc, docx, rtf, odt…). Do konkursu nie będą dopuszczone teksty w formacie
nieedytowalnym, np. pdf.
8. Nazwa pliku z opowiadaniem powinna być złożona z następujących znaków: rrrrmmddAB, gdzie
rrrr=rok urodzenia autora,
mm=miesiąc urodzenia autora,
dd=dzień miesiąca urodzenia autora,
A=pierwsza litera imienia autora,
B=pierwsza litera nazwiska autora.

(przykładowo dla Jana Kowalskiego urodzonego 27 stycznia 2000 r. nazwa pliku z opowiadaniem
powinna być w postaci: 20000127JK z odpowiednim rozszerzeniem zależnym od formatu pliku np.
20000127JK.docx )
9. Treść maila zgłaszającego opowiadanie na konkurs powinna zawierać następujące informacje:
a) Imię i nazwisko autora
b) e-mail kontaktowy z autorem
c) numer telefonu kontaktowego do autora
d) oraz formalnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych
Przykładowo:
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych oraz ich publikacje
przez organizatorów konkursu na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażam zgodę na publikację mojego
opowiadania zgodnie z regulaminem konkursu.

10. W wypadku autorów niepełnoletnich wymagana w osobnym załączniku formalna zgoda
rodziców/prawnych opiekunów autora na udział w konkursie i warunki przetwarzania oraz
publikowania danych ich podopiecznego (jak powyżej).
11. Obowiązkowe wymagania formalne dotyczące tekstu:
a) Maksymalna wielkość tekstu do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (18 000 znaków),
Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2 cm
b) Dokument powinien być poprawnie formatowany i składać się z tytułu opowiadania oraz
treści podzielonej na akapity.
c) Należy wystrzegać się
• używania białych znaków (spacji, tabulacji) dla innych celów niż przypisano dla
poprawności dokumentu cyfrowego.1
• wymuszania łamania wierszy wewnątrz akapitów.
Nie przestrzeganie powyższych zasad poprawności cyfrowej pliku tekstowego
dyskwalifikuje go do dalszego przetwarzania a tym samym dla publikacji
w Internecie oraz znacznie utrudnia przygotowania tekstu do druku.
12. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie Jury w składzie:
a) Marek Wawrzkiewicz – pisarz, prezes Związku Literatów Polskich – przewodniczący jury
b) Dr Piotr Kotlarz – pisarz, literaturoznawca, wiceprezes ZLP dddz. Gdańsk
c) Dr Marek Golemski – polonista
d) Przemysław Kobiałka – literaturoznawca (doktorant)
e) Jan Jackowicz-Korczyński – filozof, nauczyciel, redaktor naczelny Miesięcznika KREATYWNI –
sekretarz jury
13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju 2020 r.
14. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Gdańsku w czerwcu 2020 r.
15. Wydanie drukiem pokonkursowej antologii jest planowane do końca 2020 r.

1

Spacja nie może być używana do formatowania tekstu. Poprawny cyfrowo tekst to taki w jakim spacja pełni tylko i wyłącznie
rolę separatora pomiędzy poszczególnymi wyrazami tekstu. Formatowanie tekstu dopuszczalne jest jedynie za pomocą
wbudowanych w edytory funkcje i narzędzia formatowania tekstu.

16. Nagrody przewidziane w konkursie:
a) Pierwsze 3 miejsca: nagrody finansowe (pula nagród: 3000 zł)
• Pierwsza miejsce : 1500 zł.
• Drugie miejsce: 1000 zł
• Trzecie miejsce: 500 zł
b) Wyróżnione prace:
• Dyplomy uznania
• Publikacje w Miesięczniku KREATYWNI
• Publikacja drukiem w Antologii Pokonkursowej
• Możliwość dalszego wsparcia w rozwoju talentu pisarskiego.
17. Kontakt do organizatorów konkursu:
• e-mail: konkurswobec@gmail.com
• tel.: +48 513 602 978

