
 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Literackiego 

„Dzień z życia Podkanclerzego Szczuki”  

z okazji 329 rocznicy nadania praw miejskich dla Szczuczyna 

 

1. Organizator: Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, Łomżyńska 11, 19-230 

Szczuczyn, adres e-mail: bckszczuczyn@wp.pl, www.bckszczuczyn.pl, tel. (86) 262 

10 36 / (86) 262 10 37 

2. Cele konkursu: 

• obchody 329 rocznicy nadania praw miejskich dla Szczuczyna 

• popularyzacja osoby Podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki – założyciela 

i właściciela Szczuczyna 

• rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży, 

• odkrywanie i promowanie talentów, 

• uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego, 

• rozwijanie zainteresowania lokalną historią 

3. Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i klas VII – VIII 

szkół podstawowych z terenu gminy Szczuczyn 

4. Praca konkursowa: opowiadanie (minimalnie 3 strony formatu A4, czcionka 12, 

Time New Roman, odstęp między wierszami tekstu 1,0). 

5. Tematyka opowiadania: 

Opowiadanie przedstawiające dzień  z życia Podkanclerzego Stanisława Antoniego 

Szczuki – założyciela i właściciela Szczuczyna np. z okresu dzieciństwa, młodości, 

wieku dorosłego. Dotyczyć może jego nauki, kariery politycznej, działalności w 

Szczuczynie i ważnych podejmowanych decyzji na rzecz Szczuczyna. Praca 

konkursowa może opierać się na faktach historycznych, wspominać osoby, 

wydarzenia i wymieniać miejsca historyczne w Szczuczynie, w kraju i za granicą 

związane z Podkanclerzym Szczuką jak również będących efektem wyłącznie 

wyobraźni autora. 

6. Zgłoszenie do konkursu obejmuje przesłanie opowiadania wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszenia (załącznik nr 1), w przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia 

powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Brak 

karty  podpisanej przez rodzica jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do 

udziału w konkursie: 

• na adres mailowy bckszczuczyn@wp.pl 

• opowiadanie z kartą zgłoszenia należy przesłać w jednym mailu/zgłoszeniu.  

mailto:bckszczuczyn@wp.pl
http://www.bckszczuczyn.pl/


W przypadku zgłaszania do konkursu większej liczby uczestników – prosimy o 

oddzielny mail/zgłoszenie dla każdego autora opowiadania. 

• plik z opowiadaniem musi mieć w nazwie imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek 

KONKURS LITERACKI BCK SZCZUCZYN 

• na początku opowiadania, przed tytułem „Dzień z życia Podkanclerzego Szczuki, 

prosimy napisać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, klasę oraz nazwę szkoły 

• Organizator dopuszcza możliwość złożenia zgłoszenia pracy konkursowej osobiście 

do Biblioteki - Centrum Kultury w Szczuczynie. 

7. Uczestnik konkursu może złożyć do konkursu tylko jedno opowiadanie (praca 

powinna być pracą autorską, tworzoną bez pomocy opiekuna / rodzica). 

8. Praca konkursowa musi być autorstwa jednej osoby (nie może być utworem 

współautorskim). 

9.  Prace zgłoszone do konkursu będą zatrzymane i nie będą zwracane autorom prac. 

10. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie 

prawa własności złożonej pracy konkursowej. 

11. Praca konkursowa musi stanowić dzieło oryginalne, dotychczas nieopublikowane, 

przez co należy rozumieć wszelkie formy udostępniania pracy w Internecie oraz 

niezgłoszona do innego konkursu. 

 

12. Harmonogram konkursu: 

- czas trwania konkursu: 21.09.2021r. – 26.10.2021r. 2021 roku do godziny 16:00 

- ocena Komisji Konkursowej do 29.10.2021r. 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie  

odbędzie się w terminie, o którym Organizator poinformuje na swojej stronie  

internetowej i portalach społecznościowych. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo, że nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe 

mogą być opublikowane w Internecie wraz z podaniem ww. danych osobowych 

uczestników – na stronie internetowej oraz na oficjalnych profilach Organizatora na 

Facebooku i Instagramie oraz lokalnych portalach internetowych. 

14. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Laureaci 

otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe wg kategorii: 

kategoria szkoły średnie: 

I miejsce – dyplom + 200 zł + nagroda niespodzianka 

II miejsce – dyplom + nagroda rzeczowa 

III miejsce – dyplom + nagroda rzeczowa 

kategoria szkoły podstawowe ( klasy VII – VIII): 

I miejsce – dyplom + 200 zł + nagroda niespodzianka 



II miejsce – dyplom + nagroda rzeczowa 

III miejsce – dyplom + nagroda rzeczowa 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród 

pozaregulaminowych. 

 

15. Kryteria oceny prac konkursowych: 

  - zgodność z tematem konkursu 

- oryginalność prezentowanych treści 

- walory literackie 

16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 

wzięcia udziału w konkursie. 

17. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez uczestników konkursu. 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, przerwania lub 

odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zastrzegają sobie prawo do 

wykorzystania zebranych prac do swojej działalności statutowej. 

20. Praca Konkursowa nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego  

prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych 

za obraźliwe, lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź 

naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw 

autorskich), a także dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. 

21. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

22. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

23. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i jego stronie internetowej: 

www.bckszczuczyn.pl 

24. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują 

Organizatorzy. 

 

Sponsorzy konkursu: 

Jadwiga Jolanta Budzińska 

Bolesław Ruszczyk 

Arkadiusz Lichota 

„Spiżarnia pod klasztorem” w Szczuczynie Jacek Wesołowski 

 

Osoba do kontaktu w sprawach konkursu: 

Andrzej Kosmowski – animator kultury 

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 

Tel. 501639043 / (86) 262 10 36 / (86) 262 10 37 


