
 

 

 

 
 

 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ  

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

ORAZ 

PODLASKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
 

zapraszają studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych  

do udziału w czwartej edycji konkursu na opowiadanie: 

 

 

„OPOWIEDZIEĆ ŚWIAT” 
 

 

Regulamin 
 

§ 1 
Celem konkursu jest podnoszenie kompetencji językowych związanych ze sztuką twórczego pisania 

oraz promowanie młodzieży z uzdolnieniami literackimi. 

 

§ 2 
Przedmiotem konkursu będzie opowiadanie, samodzielnie napisane przez Uczestnika, na wybrany 

przez Niego temat. 

 

§ 3 
Rozpatrywane będą utwory autorskie, nigdzie dotychczas niepublikowane ani nienagradzane.  

 

§ 4 
Komisja konkursowa oceni nadesłane opowiadania, przyznając za nie punkty. Ocenie zostanie 

poddana zarówno konstrukcja świata przedstawionego, jak i kształt językowy opowiadania. Łączna 

suma punktów i miejsce na liście rankingowej zdecyduje o wygranej. 

 

§ 5 
Wraz  ze   zgłoszoną   do   konkursu   pracą  autor  musi   dołączyć  wypełnioną  i  podpisaną kartę 

uczestnika.   

 

§ 6 
Opowiadanie należy dostarczyć w formie drukowanej, wraz z płytą CD i wypełnioną kartą 

uczestnika, w zapieczętowanej kopercie do dnia 16 lutego 2016 r. Nie powinno ono przekraczać 6 

stron znormalizowanego wydruku komputerowego formatu A4 (czcionka Times New Roman, 

rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5, marginesy strony 2,5), nie powinno też być krótsze niż 

dwie strony. Każdy z Uczestników może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie. W sytuacji, gdy 

zostanie ich przysłanych więcej, Komisja bez konsultacji z Uczestnikiem, wybierze jedno, które 

zostanie poddane ocenie. 



 

§ 7  
Opowiadania bez dołączonej i poprawnie wypełnionej karty uczestnika oraz płyty CD nie wezmą  

udziału w  konkursie.   

 

 

§ 8  
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

1) publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań związanych  

z organizacją konkursu (publikacje, ogłoszenie wyników), 

2) zamieszczenie opowiadania na stronie internetowej Podlaskiej Fundacji Wspierania 

Talentów i UMCS w Lublinie, 

3) jednorazową publikację /w wersji elektronicznej/ opowiadania w zbiorze zawierającym 

prace zakwalifikowane do publikacji przez Komisję Konkursową, wydanym przez 

Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 

4) dokonanie niezbędnych skrótów, zmian i korekt tekstu opowiadania przeznaczonego do 

publikacji. 

 

§ 9 
Komisja Konkursowa wybierze prace, które zostaną wyróżnione  następującymi nagrodami: 

I miejsce – tablet 7” LTE, 

II miejsce  – odtwarzacz MP4 + książka, 

III miejsce – długopis PARKER + książka. 

Wyróżnieniem dodatkowym będzie publikacja wybranych opowiadań w zbiorze, wydanym  

w formie elektronicznej przez Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów.  

 

§ 10 
Organizatorzy nie zwracają kosztów udziału w konkursie. 

 

§ 11 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 marca 2016 r. na stronie  www.pfwt.com.pl. 

 

§ 12 
Skład Komisji Konkursowej: 

Dr Anna Tryksza – przewodnicząca,  

Dr Monika Gabryś-Sławińska - członkini,  

Dr hab. Dorota Filar – członkini, 

Dr Małgorzata Medecka – członkini, 

Dr Aneta Wysocka – członkini, 

Mgr Ilona Gumowska – członkini. 
 

§ 13 
Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną (o przyjęciu decyduje 

data stempla pocztowego) na adres: 

 

Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 

ul. Warszawska 14/112 

21-500 Biała Podlaska 

 

§ 14 
Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodnicząca Komisji Konkursowej. 

 

http://www.pfwt.com.pl/

