
                                                                                                         
 

                    XV OGÓLNOPOLSKI    KKKOOONNNKKKUUURRRSSS      LLLIIITTTEEERRRAAACCCKKKIII  

    „O Złote Pióro”
 
Organizator: 
 

Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość 
ul. Planetowa 36,  04-830  Warszawa 
tel. 022 615 73 28 

         www.wck-wawer.pl/radosc 
 e-mail: radosc@wck-wawer.pl 
 

Cele konkursu: 
 

 wyszukiwanie talentów; 

 pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej; 

 rozwijanie i kształcenie wyobraźni u dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 umożliwienie zaprezentowania swojej twórczości; 

 promowanie młodych autorów i twórców; 
 

Kategorie wiekowe: 
 

 Konkurs rozgrywany będzie w 5  kategoriach wiekowych: 

   7 – 9 lat  

 10 – 12 lat   

 13 – 15 lat 

 16 – 20 lat 

 Powyżej 20 lat 
  

Tematyka konkursu:  
 

„Współczesna bajka o Wiśle” lub „Nieznana legenda o Wiśle” 
 
Formy literackie do wyboru wg definicji : 
 
- Bajka – krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem 
żartobliwy. Morał może znajdować się na początku (promythium) lub na końcu (epimythium) 
utworu albo wynikać z jego treści. 
 
- Legenda  - opowieść dotycząca życia świętych i bohaterów lub jakichś wydarzeń 
historycznych, nasycona motywami fantastyki i cudowności,  lub o osobie otoczonej niezwykłą 
sławą, lub zmyślone lub przesadzone historie dotyczące sławnych ludzi, miejsc albo zdarzeń 
historycznych. 
 
 

http://www.wck-wawer.pl/radosc
mailto:radosc@wck-wawer.pl


Utwór może zwierać tekst o objętości 1 strony kartki papieru a-4, pisanego czcionką Arial 11, 
odstępy między wierszami min. 1,0. 
Uczestnik może przedstawić w Konkursie jeden utwór. 
 
Na utwory nadesłane pocztą tradycyjną  lub dostarczone osobiście oczekujemy                        
do 27 kwietnia 2017  
 
JURY oceniać będzie: 

  pomysłowość autorów 

 poprawność formy literackiej 

 poprawność językową 

 oryginalność potraktowania tematu 

   
     O sposobie podziału decyduje jury. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.  
 
Nie przyjmujemy 
           1. prac nadesłanych drogą elektroniczną;  

2. prac bez załączonych oświadczeń Autora bądź Rodzica 
            3. niewłaściwie podpisanych; 
            4. przekraczających objętość tekstu; 
            5. dostarczonych po terminie. 
 
 

Prace należy składać w 3 egzemplarzach! 

Termin nadsyłania  prac upływa w dniu 
 

27 KWIETNIA 2016r. 
 

Prace można składać w siedzibie WCK Filia Radość w godz. 9:00 – 18:00 lub przesłać na adres: 

Wawerskie Centrum Kultury Filia  „Radość” 
ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa 

 

 

 Metryczka  powinna zawierać: 

 tytuł utworu, 

 określenie formy literackiej, 

 imię i nazwisko autora,  

 wiek autora ( nie klasa!), 

 telefon kontaktowy, adres zamieszkania, 
i opcjonalnie: 

 imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego lub prowadzącego kółko zainteresowań, 

 nazwę szkoły lub placówki z dokładnym adresem i telefonem kontaktowym. 
 

Protokół jury zostanie opublikowany 
na stronie internetowej www.wck-wawer.pl/radosc 11 maja 2017r. 

 
Uroczyste podsumowanie konkursu  odbędzie się 14 maja 2017r.                                   

w Wawerskim Centrum Kultury. 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nadesłanych tekstów  
w celu promocji konkursu bez wypłacania honorariów autorskich.  

 
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.  Nadesłanie pracy oznacza zaakceptowanie regulaminu w całości oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu. 
 

 

http://www.wck-wawer.pl/radosc


 

ZAŁĄCZNIK  1 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA( w przypadku osób pełnoletnich) 

 

1. Ja…………………………………………………………………………………………oświadczam, 

że jest autorem pracy …………………………………………………………………………………. 

przekazanej na Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Złote Pióro” 

zorganizowany przez Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość 

 

2. Wyrażam zgodę, aby praca była w całości wykorzystywana i przetwarzana przez                                     

WCK Filia „Radość’ w materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz wydawniczych Organizatora 

a także na stronie www.wck-wawer.pl 
 

3. Z chwilą przekazania utworu na konkurs przenoszę nieodpłatnie na WCK Filia „Radość’ majątkowe 

prawa autorskie w zakresie wskazanym w pkt. 2 bez żadnych ograniczeń. 
 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCK, które będzie przetwarzać 

dane  w celach zgodnych ze swoją działalnością statutową. 

 

 

 

      ………………………………………     ………………………….………………. 

                /miejscowość, data /                                                     / Czytelnie imię i nazwisko autora/ 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  2 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA ( w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

5. Oświadczam, że mój syn/moja córka …………………………………………………………………… 

jest autorem pracy ………………………………………………………………………………………. 

przekazanej na Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Złote Pióro” 

zorganizowany przez WCK Filia „Radość” 

 

6. Wyrażam zgodę, aby utwór mojego syna/mojej córki był w całości wykorzystywany i przetwarzany 

przez WCK Filia „Radość’ w materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz wydawniczych 

Organizatora a także na stronie www.wck-wawer.pl 
 

7. Z chwilą przekazania utworu mojego syna /mojej córki na konkurs przenoszę nieodpłatnie na WCK 

Filia  „Radość’ majątkowe prawa autorskie w zakresie wskazanym w pkt. 2 bez żadnych ograniczeń. 
 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki przez WCK które 

będzie przetwarzać dane  w celach zgodnych ze swoją działalnością statutową. 

 

 

 

      ………………………………………     ………………………….………………. 

                /miejscowość, data /                                                     / Czytelnie imię i nazwisko rodzica/ 


