
 
  

VII EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO  

  „SREBRO NIE ZŁOTO” 2021  
Motto VII edycji konkursu: 

“ Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, 

Dwie tylko: poezja i dobroć… i nic więcej.” 

Cyprian Kamil Norwid – “Do Bronisława Z.” 

 

  

REGULAMIN KONKURSU  
  

I. Organizator i czas trwania konkursu  

  

1. Organizatorzy: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Podlaska Redakcja Seniora.  

  

Współorganizatorzy: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Polskie Radio 

Białystok.  

  

2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i ochroną danych osobowych czuwać będzie Sekretarz 

Konkursu.  

  

3. Termin nadsyłania prac upływa do 20 września 2021, decyduje data elektronicznego  
przesłania zgłoszenia pod adres: redakcjaseniora.konkurs@gmail.com  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu określonego w pkt. 3.  

  

  

II. Idea Konkursu:  

 

1. Zachęcenie mieszkańców województwa podlaskiego do pisania i prezentowania własnej  

 twórczości literackiej.  

2. Popularyzowanie twórczości literackiej osób po pięćdziesiątym roku życia.  

3. Integracja środowiska podlaskich seniorów.  

4. Integracja międzypokoleniowa.  

  

5. Popularyzowanie twórczości literackiej osób w różnym wieku, powyżej 18 roku życia, dotyczącej 

miejsc, osób i zwyczajów województwa podlaskiego.  



  

III. Kategorie Konkursu.  

  

1. POEZJA -  kategoria otwarta o dowolnej tematyce wierszy.   

  

2. PROZA – małe formy prozatorskie;  kategoria międzypokoleniowa pod hasłem: „Pamiętajmy - 

opowieści o ludziach i miejscach”.   

 

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie:  

  

1. Uczestnikiem Konkursu w kategorii POEZJA  może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która ukończyła pięćdziesiąt lat. Uczestnikami konkursu mogą 

być osoby mieszkające i tworzące w województwie podlaskim lub urodzone tutaj i mające związki 

z naszym regionem.  

  

2. Uczestnikiem Konkursu w kategorii PROZA może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która ukończyła osiemnaście lat. Konkurs w kategorii proza ma 

charakter regionalny. Uczestnikami konkursu mogą być osoby mieszkające i tworzące w 

województwie podlaskim lub urodzone tutaj i mające związki z naszym  

regionem.  

  

3. Nadesłane prace – maksymalnie po 2 utwory w dwóch kategoriacvh – nie mogą być podpisane 

imieniem i nazwiskiem, tylko pseudonimem/godłem oraz nie powinny zawierać zdjęć, obrazów i 

innych ozdobników.  

  

4. Prace konkursowe będziemy przyjmować tylko w formie elektronicznej, zapisanej w plikach 
tekstowych (z możliwością ich edycji) pod adresem: redakcjaseniora.konkurs@gmail.com  

  

5. W tytule wiadomości e-mailem należy wpisać: „Srebro nie złoto” – kategoria POEZJA, lub  

 „Srebro nie złoto” – kategoria PROZA.  

6. Utwory powinny być napisane w języku polskim.  

  

7. Do konkursu można zgłosić utwory, które nie brały i nie biorą udziału w innym konkursie oraz nie 

były dotąd publikowane w ani też nagradzane; powinny stanowić własność Autora.  

  

8. Do zgłoszonych utworów należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (załącznik do 

niniejszego Regulaminu) z danymi Autora, niezbędnymi do realizacji Konkursu.  

  

9. Małe formy prozatorskie takie jak np.: opowiadanie, kartka z pamiętnika, list, esej, zgłoszone do 

Konkursu nie mogą przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka: Times New 

Roman o wielkości 12 punktów).  

  

V. Jury:  



  

1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Stowarzyszenie Szukamy Polski, Podlaską Redakcję  

 Seniora, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Polskie Radio Białystok.  

2. Jury – oceniając prace konkursowe – nie będzie miało dostępu do danych osobowych autora;  

 będzie znać jedynie pseudonim/godło.  

3. Od decyzji Jury nie ma odwołania.  

  

VI. Kryteria oceniania  

  

1. twórczy charakter utworu,  

2. poziom literacki pracy,  

3. poprawność stylistyczna i językowa,  

4. samodzielność i oryginalność,  

VII. Wyniki Konkursu:  

  

1. Wyniki Konkursu „SREBRO NIE ZŁOTO zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w Książnicy Podlaskiej 21 
października 2020 o godzinie 12:00.  

2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne, upominki i dyplomy.  

3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie podlaskisenior.pl oraz w miarę 

możliwości w wydawnictwie książkowym w 2022 roku.  

  

VIII. Postanowienia końcowe  

  

  

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów podlaskisenior.pl.  

2. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje w całości jego Regulamin.  

  

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani ze względów formalnych.  

  

4. Nadsyłając pracę na Konkurs Autor wyraża zgodę na niezbędne poprawki redakcyjne w tekście - 

jeśli to konieczne.  

  

5. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na późniejszą publikację Utworu przez Organizatorów i 

Współorganizatorów na ich stronach internetowych lub innych formach publikacji, a także na 

publikację w wydawnictwie drukowanym - bez uiszczania przez organizatorów konkursu 

honorarium autorskiego  

  

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą 
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o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje 

prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować 

się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie 

Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

  

7. Przysłane dane osobowe są niezbędne do realizacji Konkursu „SREBRO NIE ZŁOTO” i służą analizie 
statystycznej, oraz są zgodne z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  

 przetwarzaniem danych osobowych.  

8. Dane osobowe zostaną zniszczone po zakończeniu Konkursu.  

9. Ostateczna   interpretacja   niniejszych   warunków   uczestnictwa   przysługuje   wyłącznie  

  Organizatorom Konkursu.  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

  

11. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podawania 

przyczyn.  


