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Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Literackiego
„Z Kujawami Pomiędzy Słowami”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Z Kujawami Pomiędzy Słowami” 

jest zespół projektowy projektu społecznego „Z Kujawami Pomiędzy Słowami” powstałego                 
w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii we współpracy z Fundacją Katarzyny Jaroszewskiej                    
„Już jestem...”.     

2.   Konkurs został zorganizowany pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-         
-Pomorskiego.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje 
do jego przestrzegania.

4. Każdy uczestnik konkursu staje się automatycznie beneficjentem projektu społecznego „Z Kujawami 
Pomiędzy Słowami”.

5. Konkurs trwa od 12.12.2022 r. do 08.03.2023 r.

II. CELE KONKURSU
1. wsparcie młodych talentów, 
2. pomoc osobom młodym w przełamywaniu barier związanych z ukazywaniem swojego 

potencjału,
3. oswojenie wrażliwości, 
4. wskazanie na ważną rolę troski o sferę duchową, emocjonalną, intelektualną człowieka,
5. pobudzenie ekspresji twórczej, 
6. podkreślenie ważnej roli integracji społecznej w życiu człowieka, 
7. uwrażliwienie na sztukę, regionalizm, 
8. wskazanie na istotną rolę pielęgnowania historii, piękna Kujaw, województwa                              

kujawsko-pomorskiego przez jego mieszkańców od najmłodszych lat

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół 

ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych do 25. roku życia mieszczących się na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy literackiej (wiersz lub opowiadanie)           

i wysłanie jej drogą poczty elektronicznej na adres e-mail konkursu „Z Kujawami Pomiędzy 
Słowami”:  lub w wersji papierowej wraz z wersją na nośniku CD pocztą konkurs.zkps@gmail.com
tradycyjną na adres: Fundacja Katarzyny Jaroszewskiej „Już jestem...”, Ludwinowo 35, 87-853 
Kruszyn.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu literackiego maksymalnie dwa wiersze lub jedno 
opowiadanie dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów. 

5. Z dniem przystąpienia do konkursu uczestnik zobowiązuje się przenieść na Organizatora wszelkie 
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby) do pracy 



        konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do dokonywania w niej zmian oraz do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach 
eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych  (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 - zwanej dalej jako Ust. o Pr. Aut.), na polach 
eksploatacji związanych z działaniami w ramach konkursu, projektu społecznego „Z Kujawami 
Pomiędzy Słowami”.

6.     Osoby składające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie 
przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu, projektu 
społecznego „Z Kujawami Pomiędzy Słowami” w zakresie koniecznym do prawidłowego 
przeprowadzenia konkursu, realizacji projektu społecznego „Z Kujawami Pomiędzy Słowami” 
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. 
zm.).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji                         
o uczestnikach konkursu w związku z działaniami konkursowymi oraz projektu społecznego              
„Z Kujawami Pomiędzy Słowami”, a w szczególności o nagrodzonych i wyróżnionych uczestnikach 
konkursu.

8. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu                           
(z zastrzeżeniem postanowień pkt. III,  ppkt. 7).

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu           
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane samodzielnie przez uczestników 
konkursu.

10. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają 
one praw osób trzecich, a zwłaszcza nie naruszają ich autorskich praw majątkowych i osobistych.            
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego 
tytułu.

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw 
osobistych do prac konkursowych na potrzeby konkursu.

12. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne.

IV. PRACA KONKURSOWA
1. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę konkursową w kategorii poezja lub proza.
2. W przypadku kategorii poezja uczestnik ma za zadanie napisać dwa wiersze, w tym jeden 

nawiązujący do tematyki regionalnej - Kujaw. Wybierając kategorię proza, uczestnik zobowiązuje się 
do napisania opowiadania, w którym uwzględni element/elementy regionalne - Kujaw.

3.    W przypadku wierszy - jeden utwór nie może zajmować objętości większej niż 2 strony A4 (czcionka 
Times New Roman, rozmiar 11). W przypadku opowiadania praca konkursowa nie może być krótsza 
niż 1,5 strony A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 11, interlinia 1,5) i nie dłuższa niż 3 strony A4.

4. Praca konkursowa nie może zawierać obraźliwych słów.
5.      Każda praca konkursowa w lewym górnym roku powinna zostać opatrzona godłem w formie słownej 

(np. Godło: NADZIEJA). W przypadku wierszy, każdy z nich powinien zostać osobno opatrzony 
godłem.
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6. Przekazanie prac konkursowych do Organizatora może odbyć się drogą elektroniczną. Wówczas               
w formacie .doc, .docx lub .r� należy wysłać je na adres e-mail konkursu „Z Kujawami Pomiędzy 
Słowami”: , temat wiadomości w przypadku poezji: Praca konkursowa - konkurs.zkps@gmail.com
poezja - konkurs „Z Kujawami Pomiędzy Słowami” lub w przypadku prozy: Praca konkursowa - 
proza - konkurs „Z Kujawami Pomiędzy Słowami”. W wiadomości należy wysłać również w formie 
skanu następujące wypełnione, podpisane ręcznie załączniki: Karta zgłoszenia uczestnictwa           
w konkursie (załącznik 1), Oświadczenie (załącznik 2), Zgoda na przetwarzanie danych osobowych        
i wykorzystanie wizerunku (załącznik 3). Prace konkursowe (każda w czterech egzemplarzach) wraz z 
wcześniej uwzględnionymi wydrukowanymi, wypełnionymi, podpisanymi ręcznie załącznikami 
zamiast w wersji elektronicznej można również wysłać w wersji papierowej wraz z ich wersją 
elektroniczną na nośniku CD zapisaną w formacie .doc, .docx lub .r� pocztą tradycyjną na adres: 
Fundacja Katarzyny Jaroszewskiej „Już jestem...”, Ludwinowo 35, 87-853 Kruszyn, z dopiskiem na 
kopercie: w przypadku poezji: Praca konkursowa - poezja - konkurs „Z Kujawami Pomiędzy 
Słowami” lub w przypadku prozy: Praca konkursowa - proza - konkurs  „Z Kujawami Pomiędzy 
Słowami”. 

7. Prace konkursowe przez Organizatora będą przyjmowane od dnia 12 grudnia 2022 roku.
8. Prace konkursowe do Organizatora należy dostarczyć do dnia 30 stycznia 2023 roku. W przypadku 

wysłania ich pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
9. Prace konkursowe dostarczone po dniu 30 stycznia 2023 roku oraz niespełniające wymagań 

uwzględnionych  w regulaminie konkursu nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.

V.  OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizator konkursu powołuje komisję konkursową.
2. Komisja konkursowa ustala kryteria oceny i tryb oceniania prac konkursowych.
3. Kryteria oceny prac konkursowych przez komisję konkursową:
- zachowanie wymogów związanych z formą pracy konkursowej, uwzględnionych w regulaminie,
- oryginalność tekstu pisanego wierszem lub prozą,
- poprawność gramatyczna i językowa,
- pomysłowość w uwzględnieniu w pracach konkursowych elementów regionalnych, związanych                     
z Kujawami.

VI.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Organizator przewiduje ocenę prac konkursowych w trzech kategoriach wiekowych: 
a) szkoła podstawowa - klasy 7-8,
b) szkoła ponadpodstawowa,
c) studenci uczelni wyższych do 25. roku życia.
2. Oceny prac konkursowych komisja konkursowa dokona nie później niż do dnia 20 lutego 2023 roku.
3. Organizator przewiduje wyłonienie laureatów I, II oraz III miejsca, a także przyznanie trzech 

wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
4. Lista osób nagrodzonych oraz wyróżnionych zostanie udostępniona placówkom edukacyjnym,                    
z ramienia których będą występowali uczestnicy konkursu. Ponadto, osoby te zostaną poinformowane               
o tym fakcie w wiadomości wysłanej na ich adres e-mail podany w karcie zgłoszenia ich uczestnictwa                
w konkursie.
5.     Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.
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Każda praca konkursowaw lewym górnym roku powinna zostać opatrzonagodłem w formie
słownej (np. Godło: NADZIEJA).



6. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w nim w wersji elektronicznej             
lub papierowej.

7. Konkurs zostanie zakończony uroczystą galą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odpowiedzialność za treści konkursowe ponoszą ich autorzy.
2. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

niniejszego regulaminu.
3. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika za naruszenie przez niego zasad niniejszego 

regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
5. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela zespół projektowy projektu społecznego           

„Z Kujawami Pomiędzy Słowami” (e-mail:  tel: 603 074 645; 691 580 518).konkurs.zkps@gmail.com,
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