
 

Konkurs im. Wróbelka Literackiego 

Cele konkursu: 

Promocja talentów literackich i ich twórczości. 

Organizatorzy: Bogusław Marek Borawski (Agencja Promocyjno-wydawnicza „Wir”), Regionalny 

Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Olsztynie Filia w Olecku. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Tematyka konkursu jest dowolna. 

2.  Konkurs ma charakter otwarty. 

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – poezji i prozy. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 

4 (cztery) utwory poetyckie w kategorii poezji lub 2 (dwa) opowiadania nieprzekraczające 

trzech stron znormalizowanego rękopisu. Każdy zestaw w 4 (czterech) egzemplarzach 

wyłącznie w wydruku komputerowym.  

4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach 

i są pracą własną autora. 

5. Utwory należy nadesłać na adres: Agencja Promocyjno-wydawnicza „Wir”, Skrytka pocztowa 

44, 19-400 Olecko, telefon kontaktowy 601-152-454. 

6. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, do zestawu dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym 

samym godłem zawierającą dane o autorze, adres oraz telefon kontaktowy. 

7. Termin nadsyłana prac upływa 8 października 2021. Decyduje data stempla pocztowego.  

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 22 października 2021. O wręczeniu nagród 

powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone. Nagrodzone prace zostaną opublikowane  

w Internecie. Warunkiem zamieszczenia takiej publikacji jest dostarczenie tekstu w wersji 

elektronicznej dzień po ogłoszeniu wyników (do 10 października 2021). 

9. Jury, powołane przez organizatorów decyduje o podziale nagród. Organizatorzy przewidują 

nagrody główne w obu kategoriach po 1000 złotych, a pozostałe w obu kategoriach po 500  

i po 300 złotych. Jury może dokonać innego podziału nagród w ramach przewidzianej na nie 

puli. Uwaga: wszystkie nagrody są w postaci bonów zakupowych do sieci EMPIK  

do zrealizowania na terenie całego kraju.  

10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.  

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

12. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu. 

13. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do jury oraz organizatorów konkursu. 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

r. Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Osoby uczestniczące w konkursie 

potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia 

zgodnie z założeniem do niniejszego regulaminu. 

Sekretarz konkursu 

Bogusław Marek Borawski 


