
 
REGULAMIN KONKURSU 

 
 

1. Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego, organizator, 
ogłasza drugą edycję konkursu o nazwie Lubuski  Konkurs Literacki  

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnikiem konkursu może być: 
uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, zgłoszony przez 
nauczyciela.  

3. Hasło przewodnie edycji 2017 to:  

Zbrodnia i zagadka kryminalna w fantastycznych światach    

Propozycja zagadnień szczegółowych (zagadnienia są jedynie sugestią, zachęcamy do 
realizowania własnych pomysłów):  

 Zbrodnia w świecie bajek. 

 Czy krasnal może być policjantem? 

 Detektyw wampir. 

 Roboty na tropie zbrodni. 

4. Zgłoszenia do  udział  w konkursie dokonuje nauczyciel. Należy w tym celu  do 10 
marca 2017 r.   wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 
konkursu  http://lklstrach.strikingly.com/ 

5. Opowiadania  konkursowe w plikach doc, docx, nieprzekraczające pięciu stron, 
maszynopisu, podpisane imieniem i nazwiskiem należy nadesłać do 10 kwietnia 2017 r. 
na adres mailowy konkurs.opowiadaniegrozy@gmail.com.  

6. Zgłoszenie opowiadania na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej 
autora regulaminu konkursu oraz przekazaniem na rzecz organizatora autorskich praw 
majątkowych do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach 
konkursowych (tj. katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych konkursu 
bez dodatkowego wynagrodzenia.  

7. Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest 
jej/jego autorstwa.  

8. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.  

9. Jeden nauczyciel może zgłosić kilkoro uczniów.  

10. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.  

11. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom 
artystyczny, szczególną uwagę zwracając na autorskie ujęcie hasła przewodniego.  

12. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu.  

13. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. w gmachu A-16,  
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra. 

14. Podczas uroczystości odbędą się  warsztaty z zakresu kreatywnego pisania 
przeznaczone dla dzieci  oraz wykład dla nauczycieli.  

15. Organizator nie pokrywa kosztów podroży.  

16. Laureaci otrzymają nagrody książkowe.  

17. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. 

 

 


