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              Regulamin konkursu Sienkiewiczki 2016

1. Organizator konkursu
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.

2. Adresat konkursu
Konkurs ma charakter ogólnopolski, skierowany jest do osób powyżej 15 r.ż.

3. Opis konkursu
Sienkiewiczki  to  całoroczny,  ogólnopolski  konkurs  literacki  z  okazji  roku

Henryka Sienkiewicza. Konkurs ma charakter cykliczny, nagrody przyznawane są raz
w miesiącu, a wielki finał odbędzie się w grudniu 2016 r. Celem głównym konkursu
jest wydanie książki autorstwa utalentowanych literacko mieszkańców Ciechanowa,
Mazowsza  i  Polski.  Jest  to  ukłon  w  stronę  amatorów  sztuki  pisania,  zachęta  do
dalszej  pracy  twórczej,  a  w  efekcie  –  wyjątkowa  publikacja  z  okazji  Roku
Sienkiewiczowskiego,  idealna  pamiątka  dla  uczestników konkursu  czy prezent  na
Boże Narodzenie dla ich rodzin.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

• ukończone 15 lat
• wysłanie  wypełnionego  formularza  na  adres  konkurs@coekstudio.pl,  w

terminie określonym poniżej
• wysłanie utworu literackiego,  wraz z formularzem,  w terminie określonym

poniżej na adres konkurs@coekstudio.pl
• spełnienie wymagań literackich zawartych w pkt. 5 regulaminu
• dany uczestnik może wziąć udział w konkursie 2 razy - wybierając 2 różne

miesiące.
• w danym miesiącu uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór literacki

np. Jan Nowak                 - Styczeń - 1 utwór zgodny  z pkt.5 i pkt.6
- Kwiecień - 1 utwór zgodny  z pkt.5 i pkt.6
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5.  Wymagania literackie

• utwór nie może przekroczyć formatu A4 – czcionka Times New Roman/12
• imię i  nazwisko autora powinno być w tytule maila,  pliku oraz pod treścią

utworu!!!
• utwór  konkursowy  musi  spełniać  wymogi  zarówno  danego  miesiąca,  jak  i

wpisywać się w oficjalną definicję gatunku literackiego

6. Kryteria na każdy miesiąc 
• STYCZEŃ         wiersz rymowany o szczęściu,           max. A4, do 05.01.2016r.
• LUTY                          esej o miłości,                           max. A4, do 05.02.2016r.
• MARZEC                bajka wielkanocna,                       max. A4, do 05.03.2016r.
• KWIECIEŃ        opowiadanie o ekologii,                    max. A4, do 05.04.2016r.
• MAJ            haiku o jedzeniu, zgodnie z definicją haiku,            do 05.05.2016r.
• CZERWIEC               baśń o Ciechanowie,                  max. A4, do 05.06.2016r.
• LIPIEC                        satyra o wakacjach,                  max. A4, do 05.07.2016r.
• SIERPIEŃ             fraszka o letniej przygodzie,          max. A4, do 05.08.2016r.
• WRZESIEŃ            wiersz biały o jesieni,                    max.A4, do 05.09.2016r.
• PAŹDZIERNIK,                 artykuł o sporcie,               max.A4, do 05.10.2016r.
• LISTOPAD         epitafium dla ofiar wojennych,         max. A4, do 05.11.2016r.
• GRUDZIEŃ               zupełnie nowa kolęda,                max.A4, do 05.12.2016r.

7. Jurorzy i nagrody

• w każdym miesiącu oceny nadesłanych wierszy dokona 3-osobowe jury 
powołane przez organizatora

• wszystkie nadesłane wiersze zamieszczone będą na stronie 
www.coekstudio.pl w zakładce SIENKIEWICZKI 

• w każdym miesiącu jury wybiera 5 najlepszych utworów, które znajdą się w 
publikacji finałowej, w każdym miesiącu jury przyznaje 
     1 nagrodę główną – bon o wartości 100 zł do wykorzystania w księgarni 
oraz      publikacja (książka)          

4 wyróżnienia – bony o wartości 50 zł do wykorzystania w księgarni oraz 
publikacja (książka)

• wyniki ogłaszane będą na stronie coekstudio.pl oraz na fanpage'u 
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO

• nagrody będą wręczane w terminie określonym przez organizatora, w trakcie 
imprez otwartych w Ciechanowie (poinformujemy telefonicznie)

• książka z nagrodzonymi utworami (60 utworów) wręczona będzie zwycięzcom
w trakcie ciechanowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2016.

http://www.coekstudio.pl/


8. Uwagi końcowe

• sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator

• wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu  literackiego jest 
jednoznaczne z akceptacją regulaminu

• wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego jest 
jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie utworu na stronie internetowej 
organizatora oraz publikacji utworu w końcowym wydawnictwie obejmującym
60 nagrodzonych uczestników

• udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie utworu w celach 
promocyjnych przez organizatora  (z uwzględnieniem praw autorskich)

• jedyną formą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza 
zgłoszeniowego oraz utworu literackiego zgodnie z wszystkimi warunkami 
regulaminu

• utwory przesłane po terminie, napisane odręcznie, zbyt długie lub 
niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie

• formularz zgłoszeniowy i utwór konkursowy należy wysłać na adres 
konkurs@coekstudio.pl w tytule maila: imię i nazwisko uczestnika!

• Jeśli uczestnik chce wziąć udział w konkursie dwa razy (dwa różne miesiące – 
po jednym utworze) może wysłać jeden formularz zgłoszeniowy na dwa 
miesiące, wraz z dwoma utworami, bądź dwa oddzielne formularze po jedym 
utworze!!!
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