
1 
 

Regulamin 
konkursu literackiego na epitafium 

„A KONIEC JEST POCZĄTKIEM I NOWĄ NADZIEJĄ” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Muflon”, mający swoją siedzibę przy 
ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze – Sobieszowie. 

2. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowanie formą literacką jaką jest epitafium (utwór 
upamiętniający lub sławiący zmarłego, najczęściej umieszczany na nagrobku), jego 
znaczeniem i symboliką. A także okazją, by zainspirować poetów i poetki twórczością 
w duchu Edgara Lee Mastersa, autora „ Umarłych ze Spoon River”, którego epitafia cechuje 
nieskrępowany język, alegoria życia, przemawianie własnym głosem, punktowanie hipokryzji, 
a nawet ton satyryczny. 

3. Konkurs odbywa się w ramach I Festiwalu Obrzędów – „Przodkowie”, który dofinansowany 
jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Kultura ludowa i tradycyjna 2018”. 

4. Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
do osób dorosłych. 

5. Prace literackie oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – odpowiednich dla 
wymienionych wyżej odbiorców. 

6. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane i zaprezentowane podczas oficjalnego otwarcia 
festiwalu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawa do:  
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, 
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 
II. ZASADY KONKURSU 

1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 15 czerwca 
do 28 września 2018. 

2. Ostateczny termin nadsyłania prac to 28 września 2018. 
3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 

– młodzież do 17 roku życia, 
– osoby dorosłe. 

4. Prace powinny być napisane w języku polskim. 
5. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. 
6. Każdy z uczestników/uczestniczek może nadesłać dowolną liczbę prac.  
7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

 
III. ZGŁASZANIE PRAC 

1. Przesyłka musi być oznaczona godłem.  
2. Dane uczestnika/uczestniczki (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail) muszą się znaleźć w dołączonej 
do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe.  

3. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Nie należy 
zatem dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu. 

4. Przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt lub .pdf 
na płycie CD/DVD i wydruk o wymiarach A4 w trzech egzemplarzach (Standardowy margines: 
2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między 
wierszami – standardowe (1).  
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5. Prace należy przesyłać na adres: Miejski Dom Kultury ,,Muflon” ul. Cieplicka 172, 58-570 
Jelenia Góra z dopiskiem „Konkurs na epitafium”. 

6. Do prac należy dołączyć zgodę na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie 
i publikację pracy przez MDK „Muflon” – w druku, w prasie, na oficjalnej stronie 
internetowej lub/oraz w mediach społecznościowych”. 

1. Sekretarzem konkursu jest pani Katarzyna Salus. 
2. Sekretarz konkursu przyjmuje nadesłane prace. 
3. Sekretarz konkursu rozsyła prace członkom Jury, dokładając przy tym wszelkich starań, aby 

do czasu ich ocenienia autorzy/autorki pozostali Jurorom nieznani/nieznane.  
4. Sekretarz nie należy do Jury oceniającego prace. 

 
V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY 

 
1. Wyboru prac konkursowych dokona specjalnie powołane Jury, składające się 

z przedstawicieli i przedstawicielek regionalnego i lokalnego środowiska literackiego, osób 
związanych z literaturą oraz z uniwersum książki. 

2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, poziom literacki pracy, samodzielność 
i oryginalność. Proces oceniania prac jest tajny. 

3. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 października 2018. W momencie 
ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów/autorek 
zwycięskich oraz wyróżnionych prac. 

 
VI. NAGRODY 

1. Przewidziano nagrody rzeczowe w kategorii młodzieżowej i nagrody finansowe w kategorii 
dla dorosłych. 

2. Nagrody finansowe przyznawane są autorom/autorkom trzech najlepszych prac: 
a) za 1. miejsce – nagroda finansowa w wysokości 500 zł 
b) za 2. miejsce – nagroda finansowa w wysokości 300 zł, 
c) za 3. miejsce – nagroda finansowa w wysokości 200 zł. 

 
3. Nagrodami rzeczowymi będą: 

a) za 1. miejsce – bon o wartości 250 zł 
b) za 2. miejsce – bon o wartości 150 zł 
c) za 3. miejsce – bon o wartości 100 zł 

 
4. Wręczenie nagród nastąpi 24 października 2018 podczas oficjalnego otwarcia festiwalu.  
5. Laureaci i Laureatki konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą 

elektroniczną lub telefonicznie. 
 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 
3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych 

do celów konkursu. 
4. Organizator gwarantuje autorowi/autorce prawo wglądu do jego/jej danych osobowych, 

a także możliwość ich poprawiania. 


