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Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprasza uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. 

„Wolność na 102”.

Regulamin konkursu literackiego

1. Organizator konkursu: Muzeum Podlaskie w Białymstoku 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego,

Adres: Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok

NIP 542 10 06 132, REGON 000276327

2. Partnerami konkursu są: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

3. Temat konkursu: „Wolność na 102” to konkurs literacki związany ze 102. rocznicą 

odzyskania niepodległości przez Białystok, skierowany do uczniów oraz dorosłych. 

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: poezja i proza.

4. Cele konkursu:

1) popularyzowanie wiedzy o Białymstoku;

2) poszerzanie wiedzy o historii Białegostoku;

3) zachęcanie do samodzielnych poszukiwań badawczych i analizy źródeł historycznych;

4) rozwijanie umiejętności logicznych, w tym zwłaszcza analizy związków 

przyczynowo-skutkowych zachodzących w procesach dziejowych;

5) rozbudzenie pasji pisarstwa wśród społeczeństwa;

6) podnoszenie świadomości językowej;

7) umożliwienie młodym twórcom prezentacji swojej twórczości.

5. Adresaci konkursu:

1) uczniowie szkół podstawowych (kl. 4–8);

2) uczniowie szkół ponadpodstawowych;

3) dorośli

6. Zasady uczestnictwa:

a) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza, bądź prozy, tematycznie 

związanej z odzyskaniem niepodległości przez Białystok; konwencja literacka tekstu jest 

dowolna;

b) tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza, 

marginesy 2,5 cm; tekst musi być napisany w języku polskim i mieć długość maksymalnie do 

10 stron;
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c) uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;

d) tekst pracy konkursowej nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich innych 

twórców, nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach;

e) uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą przesłanego utworu i posiada wszelkie 

majątkowe prawa autorskie do niego, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę

z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora w związku

z korzystaniem z utworu konkursowego zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatora z 

wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;

f) pracę konkursową w formie elektronicznej należy zgłosić na adres: 

j.januszkiewicz@muzeum.bialystok.pl  z dopiskiem WOLNOŚĆ NA 102; w terminie do 19 

stycznia 2021 roku;

g) każda praca konkursowa powinna zawierać w lewym górnym rogu: imię i nazwisko autora,

klasę, nazwę szkoły, numer kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna;

h) nadesłanie Tekstu na konkurs oznacza akceptację niniejszego „Regulaminu konkursu

literackiego” (dalej: „Regulamin”) i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne

wykorzystanie Tekstu (licencja niewyłączna), nazwiska oraz wizerunku uczestnika dla

potrzeb konkursu i publikacji. Uczestnik zobowiązany jest przesłać wraz z utworem 

literackim:

1) skan oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (dla uczniów 

niepełnoletnich) lub załącznik nr 2 (dla uczniów pełnoletnich);

2) skan podpisanej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

7. Kryteria oceny:

a) komisja dokona oceny Tekstów w trzech kategoriach wiekowych:

1) uczniowie szkół podstawowych klas 4-6;

2) uczniowie szkół podstawowych klas 7-8;

3) uczniowie szkół ponadpodstawowych;

4) osoby dorosłe.

b) prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1) wartość merytoryczna;

2) zgodność pracy z tematem konkursu;

3) poziom literacki, oryginalność;

4) poprawność językowa;

c) autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe;

d) od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;
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e) o wynikach konkursu oraz szczegółach dotyczących rozdania nagród poinformujemy 

uczestników do 7 lutego 2021 roku;

f) organizator planuje wydanie publikacji z wykorzystaniem utworów literackich zgłoszonych 

w konkursie. 

8. Postanowienia końcowe:

a) Regulamin dostępny jest na stronie www.muzeum.bialystok.pl oraz w Muzeum 

Historycznym Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ul. Warszawska 37, 15-062 

Białystok.

b) Muzeum jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany 

do publicznej wiadomości na stronie www.muzeum.bialystok.pl oraz w Muzeum 

Historycznym Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ul. Warszawska 37, 15-062 

Białystok.


