
 
 

Regulamin konkursu literackiego 
„Jesień w sztuce” 

 
I. Organizator. 

Wiejski Dom Kultury w Psarach, ul. Św. Floriana 4, tel. 32 61 38 263,  
e-mail : wdkpsary@tck.trzebinia.pl 
 

II. Cele konkursu : 
      - rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności oraz twórczej   
          wyobraźni dzieci i młodzieży, 

- stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych 
utworów literackich. 
- promowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży z Powiatu 
Chrzanowskiego. 

 
III. Uczestnicy konkursu. 

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do młodych  
mieszkańców i uczniów szkół Powiatu Chrzanowskiego. 
Obejmuje 3 kategorie wiekowe : 
- dzieci w wieku szkoły podstawowej kl. I - III, 
- dzieci w wieku szkoły podstawowej kl. IV - VIII 
- młodzież szkół średnich.  

 
IV. Warunki uczestnictwa. 

1. Każdy autor zgłasza 1 utwór o tematyce jesiennej własnego 
autorstwa, napisany wierszem lub prozą, w dowolnej technice             
i formie, nigdzie dotąd nie nagrodzony.  

2. Nie będą brane pod uwagę utwory zgłoszone do wcześniejszych 
edycji konkursu „Jesień w sztuce” 

3. Pracę konkursową opatrzoną tytułem, lecz bez imienia i nazwiska 
autora, należy przedstawić w wydruku komputerowym, format A-4, 
rozmiar czcionki min. 12, w jednym egzemplarzu i wraz z czytelnie 
wypełnioną kartą zgłoszenia dostarczyć do WDK w Psarach do 
23.10.2020 r. (od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 
19.00). Praca konkursowa nie może zawierać więcej niż 3 strony 
maszynopisu formatu A-4.  

     Prosimy nie ozdabiać pracy plastycznie !  
     Karta zgłoszenia stanowi załącznik niniejszego regulaminu. 
4. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków konkursu. 
5. Organizator nie zwraca tekstów konkursowych. 
6. W związku z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, 

telefon, nazwa i adres szkoły) każdy uczestnik musi dołączyć do 
pracy wypełnione formularze : o ochronie danych osobowych 
uczestnika, o ochronie wizerunku uczestnika (wzory w załączeniu). 



7. Organizator zastrzega sobie prawo wielokrotnego, nieodpłatnego, 
w części lub w całości, wykorzystania utworów konkursowych      
w różnych publikacjach, mediach oraz wydawnictwach                   
z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. 

8. Laureaci konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału                        
w uroczystym finale konkursu – Koncercie „Jesień w sztuce”               
w dniu 13.11.2020 r. o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury            
w Psarach, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych 
związanych z okresem epidemii. 

 
V. Zasady oceniania i przyznawania nagród. 

1. Oceny utworów i wyłonienia laureatów dokona profesjonalne jury 
powołane przez organizatora konkursu. 

2. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
3. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla 

laureatów. 
 

VI. Postanowienia końcowe. 
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych, 
od niego niezależnych. 

2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
TCK w Trzebini do dnia 10.11.2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KARTA  ZGŁOSZENIA 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami. 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………… 
 
Wiek i klasa ……………………………………………………………………. 
 
Nazwa szkoły …………….. …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Kontakt (telefon, e-mail rodzica, opiekuna lub nauczyciela)  
 
………………………………………………………. 
 
Kategoria : proza, poezja (niepotrzebne skreślić) 
 
Tytuł utworu …………………………………………………………………… 
 
       ……………………………. 
      (podpis rodzica, opiekuna lub nauczyciela) 
 
 
 


