
Warszawa 30.05.2019r.

II Edycja Konkursu Literackiego

„Opowiem Wam Historię”

REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest:

Ośrodek Kultury „Arsus” w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, 02-495 Warszawa,
ul. Traktorzystów 14

Partnerami:

Wawerskie Centrum Kultury, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 a,

Dom Kultury „Dorożkarnia” w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, 00-709 Warszawa
ul. Siekierkowska 28,

Dom Kultury „Rembertów” w dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, 04-485 Warszawa        

 al. Komandosów 8

I. Cele konkursu:

 Kształtowanie postaw twórczych mieszkańców Warszawy i okolic

 Pozyskanie wartościowych, pod względem artystycznym: wierszy, opowiadań i 
jednoaktówek inspirowanych historią, dniem dzisiejszym i ludźmi czterech dzielnic 
Warszawy (Ursusa, Wawra, Mokotowa, Rembertowa)

 Zachęcenie do poznawania warszawskich dzielnic, nie tylko pod względem 
geograficznym, ale również przez wyszukiwanie ciekawych legend i tajemnic.

II. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 Nadesłanie w maszynopisie w trzech egzemplarzach:

- wiersza,

- opowiadania,

- jednoaktówki

 Jeden autor może przesłać na konkurs: wiersz albo opowiadanie lub jednoaktówkę. 
Organizatorzy nie ograniczają ilości wysłanych prac, jeden autor może również 
wysłać na konkurs prace we wszystkich formach lub więcej niż jednej, np. 
opowiadanie i wiersz lub dwa opowiadania, ale każde musi z nich musi być opatrzone
innym godłem.

 Wiersze, opowiadania, jednoaktówki muszą być opatrzone godłem ( na wysłanych 
egzemplarzach nie może być żadnej informacji o autorze poza GODŁEM)

 GODŁO to pseudonim autora, nie rysunek

 Prosimy o dołączenie swojego utworu w formie elektronicznej (płyta CD lub 
pendrive)



III. Do zestawu należy dołączyć:

 Kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersz, opowiadanie, jednoaktówka i 
zawierająca następujące informacje:

- imię i nazwisko – obowiązkowo

- telefon lub e-mail – obowiązkowo

- deklarację RODO - obowiązkowo (w przypadku osoby niepełnoletniej podpisanej 
przez opiekuna)

IV.  Termin nadsyłania prac mija 27 września 2019 r. – liczy się data stempla 
pocztowego):

 Prace prosimy przesyłać na adres: Ośrodek Kultury „Arsus”, 02-495 
Warszawa ul. Traktorzystów 14, z dopiskiem „Opowiem Wam historię”

 Na konkurs należy przesyłać utwory nigdzie wcześniej nie publikowane i nie 
nagrodzone

 Zestawy niespełniające warunków regulaminu nie będą oceniane przez jury

 Oceny utworów dokona profesjonalne jury, w którego skład wejdą między innymi: 
Ernest Bryll i Maciej Wojtyszko,

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31.10.2019 r. Laureaci otrzymują dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe podczas uroczystego spotkania, o dacie osoby nagrodzone i 
wyróżnione zostaną poinformowane e-mailem do 15.11.2019 r.

- nagrody nie będą wysyłane pocztą, odbiór tylko osobisty. Dyplom laureatom 
wysyłamy listem ekonomicznym.

- Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni kalendarzowych od oficjalnego rozdania 
nagród przechodzą do puli nagród przyznawanych w innych festiwalach i 
konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury „Arsus”

 Prace nagrodzone zostaną opublikowane w okolicznościowym, pokonkursowym 
wydawnictwie.

 Laureaci konkursu i jurorzy będą uczestniczyli w Biesiadzie Literackiej w Ośrodku 
Kultury „Arsus”, która będzie jednocześnie uroczystością rozdania nagród i 
wyróżnień w konkursie oraz spotkaniem z jurorami i autorami oraz promocją 
publikacji „Opowiem wam Historię”.

IV. Jury oceni prace w następujących kategoriach:

 Wiersz

 Opowiadanie

 Jednoaktówka

Jednocześnie wszystkie z wyżej wymienionych form literackich będą podzielone na 
dwie kategorie wiekowe:



 Dzieci (szkoła podstawowa)

 Młodzież i dorośli 

Z ramienia Organizatora, Ośrodka Kultury „Arsus”, osobą odpowiedzialną i koordynatorką 
konkursu jest Justyna Ścibor, kontakt pod nr tel.: 22 478 34 54, 606 856 393, e-mail: 
justyna.scibor@arsus.pl

Z ramienia Partnerów osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:

Wawerskie Centrum Kultury – Ewa Andrearczyk tel. 22 443 70 75 e-mail: 
eandrearczyk@um.warszawa.pl 

Dom Kultury „Dorożkarnia” – Iwona Okupska tel. 22 841 91 22, e-mail : 
iwona.okupska@dorozkarnia.pl 

Dom Kultury „Rembertów” – Natalia Sędek tel. 22 6119687, e-mail: 
natalia.sedek@dkrembertow.waw.pl 
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