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XXXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

im. MIECZYS£AWA STRYJEWSKIEGO w LÊBORKU

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty, mog¹ w nim wzi¹æ udzia³ poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni 
w organizacjach twórczych. W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u osoby bêd¹ce laureatami nagrody 
Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

       

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezjê i prozê. Tematyka utworów nie jest ograniczona, 
tym niemniej organizatorom zale¿y na uwzglêdnieniu tematyki regionalnej.

  

3. Przewidziana jest te¿ kategoria specjalna: utworów nades³anych przez mieszkañców powiatu 
lêborskiego, które nale¿y na kopercie oznaczyæ liter¹ „L”

  

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmowaæ zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelê, 
opowiadanie, reporta¿ lub esej – do 10 stron maszynopisu.

  

5. Na konkurs nale¿y nadsy³aæ w 5 egzemplarzach utwory, które nie by³y dotychczas publikowane                             
oraz nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie god³em. To samo god³o winno 
wystêpowaæ na do³¹czonej kopercie zawieraj¹cej wewn¹trz nazwisko autora, adres, numer 
telefonu. Termin nadsy³ania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 
84-300 Lêbork, up³ywa 30 wrzeœnia 2016 r.

  

6. Organizatorzy nie przyjmuj¹ tekstów w formie elektronicznej.
  

7. Organizatorzy przewiduj¹ nagrodê g³ówn¹ Grand Prix Marsza³ka Województwa Pomorskiego 
oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy 
Jury zastrzega sobie mo¿liwoœæ innego podzia³u nagród. 
   

Ponadto przewidziane s¹ nagrody specjalne:
- Burmistrza Miasta Lêborka – nagroda publicznoœci
- nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas 

Christiana za utwór ukazuj¹cy godnoœæ cz³owieka i ¿ycia
- Zarz¹du  G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w jêzyku kaszubskim lub o 

tematyce kaszubskiej – poezja
- Oddzia³u  Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Lêborku za utwór w jêzyku kaszubskim lub o 

tematyce kaszubskiej – proza
Laureaci nagród specjalnych mog¹ byæ tak¿e nagrodzeni w kategorii nagród g³ównych.
  

8. Organizatorzy nie odsy³aj¹ prac. Nagrodzone teksty mog¹ byæ zamieszczone w publikacjach 
organizatorów (tak¿e on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

 

9. Odbiór nagród mo¿liwy jest wy³¹cznie podczas imprezy fina³owej. Organizatorzy nie przesy³aj¹ 
nagród poczt¹.

  

10. Rozstrzygniêcie konkursu i uroczystoœæ wrêczenia nagród odbêdzie siê 25 listopada 2016 r. 
o godz. 17.00    w Lêborskim Centrum Kultury „Fregata”.

    

11. Wszelkich informacji dotycz¹cych konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lêborku, 
tel. 59 86 22 307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

DOPISAÆ:
- 

-pamiêtaæ o za³¹czeniu regulaminu

jurorzy
- sugerowana kwota nagrody

Burmistrz Lêborka        Rada Miejska w Lêborku         Zarz¹d i Rada Powiatu Lêborskiego     
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana    Miejska Biblioteka Publiczna w Lêborku
Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr 1 w Lêborku   Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie   LCK Fregata
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