
REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
MANUFAKTURA SŁOWA 

 
 
I. CELE: 

1. Stworzenie młodzieży możliwości konfrontacji własnej twórczości literackiej i jej 
oceny. 

2. Stworzenie młodzieży warunków do rozwijania własnych uzdolnień poetyckich 
i prozatorskich. 

3. Zapewnienie promocji i publikacji najwartościowszych utworów zgodnie ze środkami 
będącymi do dyspozycji organizatorów. 

4. Zachęcenie młodzieży do tworzenia własnych utworów poetyckich i prozatorskich. 
 
II. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 
121, 61-663 Poznań, tel. 61 8201112. 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

2. Tematyka prac jest dowolna. 
3.  Uczestnik zgłasza do konkursu (do wyboru): 1-3 utworów poetyckich lub 1 utwór 

prozatorski (do 3 000 znaków bez spacji). 
4. Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, niezgłaszane do innych konkursów, 

należy przesyłać na adres: literackimdk@gmail.com jako załącznik w pliku Word 
(.doc lub .rtf) oznaczony w nagłówku godłem w formie słownej, nie graficznej, godło 
ma stanowić także nazwę pliku (np. stokrotka.doc). W przypadku wierszy, każdy 
z nich powinien znaleźć się w osobnym pliku dodatkowo opisanym numerem 
(np. stokrotka_1.doc, stokrotka_2.doc, stokrotka_3.doc).  
Każdy zestaw należy oznaczyć w nagłówku godłem.  
Do zestawu należy dołączyć wypełnioną komputerowo Kartę Uczestnictwa w formie 
skanu. 

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Etap pierwszy: kwalifikacja prac konkursowych, 
sprawdzenie zgodności prac i kart zgłoszeń z regulaminem. Etap drugi: ocena jury 
powołanego przez organizatorów. Uczestnikami finału mogą zostać wyłącznie autorzy 
wyróżnieni w eliminacjach. Teksty wysłane bezpośrednio do komisji finałowej, 
z pominięciem eliminacji, nie będą oceniane. 

6. Jury kwalifikuje teksty do tomiku laureatów oraz przyznaje nagrody oraz wyróżnienia 
w obu kategoriach. O podziale nagród każdorazowo decyduje komisja. 

7. Wszyscy uczestnicy konkursu, razem z opiekunami, zostają zaproszeni na uroczystość 
wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i wyróżnień pocztą.  

8. Podczas uroczystości finałowej odbędzie się Turniej Jednego Wiersza, w ramach 
którego chętni uczestnicy zaprezentują jeden tekst poetycki, niepublikowany 
i niezgłaszany do innych konkursów. Uczestnik Turnieju musi być uczniem VII klasy 
szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej i zgłosić się do 
organizatorów przed Galą. Spośród zaprezentowanych tekstów publiczność wybierze 
utwór, który zostanie nagrodzony. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
wyróżnienia większej liczby osób. 



9. Przesyłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na publikację utworów w tomiku 
i na stronach internetowych organizatora, przetwarzanie tekstów zgodnie z celami 
konkursu. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. 

10. Ocenie nie podlegają utwory z błędami ortograficznymi oraz zgłoszenia niespełniające 
wymagań regulaminu. 

11. TERMINY: 
Nadsyłanie prac do 12.02.2018 
Ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału: 12.03.2018 
Gala Finałowa: 15.05.2018  (w MDK nr 2) 

(O ewentualnych zmianach terminów organizatorzy będą informować za pośrednictwem 
strony internetowej MDK nr 2 lub drogą mailową/telefoniczną osoby zainteresowane.) 

12. Informujemy, że w MDK nr 2 literacko uzdolnioną młodzieżą opiekują się nauczycielki: 
Agnieszka Warzecha (agnieszkawarzecha89@gmail.com) oraz Małgorzata Głazowska 
(m.glazowska@wp.pl), którzy udzielają informacji na temat konkursu, prowadzą 
spotkania i konsultacje. 

13. Pełną odpowiedzialność za treść tekstów ponoszą nauczyciele zgłaszający uczestnika 
konkursu. Organizator prosi o wzięcie pod uwagę oświatowego charakteru placówki, 
jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 oraz wieku wszystkich uczestników   
i odpowiedni dobór materiału literackiego zgłaszanego do konkursu oraz 
prezentowanego podczas finału konkursu. 

14. Uczestnik/rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bezpłatne 
wykorzystanie wizerunku oraz utworów w celach związanych z organizacją konkursu  
i realizacją działań statutowych MDK 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI MANUFAKTURA SŁOWA – KARTA UCZESTNICTWA 
 
Imię i nazwisko uczestnika: 
Godło: 
Adres domowy: 
Telefon kontaktowy: 
E-mail: 
Pełna nazwa i adres szkoły: 
E-mail szkoły: 
Nauczyciel/opiekun: 
E-mail nauczyciela/opiekuna: 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Literackiego 

Manufaktura Słowa i akceptuję jego zasady.  
Oświadczam, że utwory nadesłane na Konkurs Literacki Manufaktura Słowa 

organizowany w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu są mojego autorstwa i nie 
były wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów. 

W przypadku ujawnienia oraz udowodnienia przez organizatora plagiatu, jestem 
świadomy/a mojej dyskwalifikacji z konkursu oraz prawnych konsekwencji wynikających 
z przestrzegania praw autorskich.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby 
konkursu oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika i prac konkursowych w celach 
związanych z organizacją konkursu, a także realizacją działalności statutowej placówki  
i promocją (upublicznianie zdjęć). 

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego utworu w przypadku wygranej na stronach 
MDK 2 oraz w ewentualnej publikacji pokonkursowej. 

Wyrażam zgodę na udział …….……………………………………………. (imię nazwisko)  
w Wojewódzkim Konkursie Literackim w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu. 

Biorę pełną odpowiedzialność za zgłoszone na konkurs teksty. 
 

 
……..……………………..      …………….………………..………………………. 
Miejscowość, data      Czytelny podpis uczestnika konkursu 
 

 
………………..………………..…………………… 

              Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

………………..………………..…………………… 
                         Czytelny podpis nauczyciela 


