
„PANTA RHEI - mój komentarz do zmieniającej się rzeczywistości” 

Konkurs literacki dla seniorów 

organizowany przez  

Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Radę Olsztyńskich Seniorów,  

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydział Kultury i Ochrony Zabytków UM Olsztyna. 

 

Cele konkursu: 

 inspirowanie do podjęcia działalności twórczej; 

 aktywizacja i integracja środowiska senioralnego Olsztyna; 

 rozwijanie dialogu międzypokoleniowego. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy senior (wiek 60+), mieszkający na terenie Olsztyna. 

2. Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są osoby należące do Rady Olsztyńskich Seniorów. 

3. Zadaniem Uczestników jest napisanie krótkiej formy literackiej, w której zawarte byłyby 

przemyślenia stanowiące subiektywny komentarz do zmieniającej się rzeczywistości. Prace 

mogą mieć dowolną formę literacką. Tekst literacki nie może przekroczyć  5 400 znaków ze 

spacjami. 

4. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

jej publikację na stronach internetowych Organizatora. 

 

Zasady konkursu: 

1. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie stworzoną pracę literacką. 

2. Prace powinny zostać opisane w następujący sposób: 

 Imię i nazwisko Autora; 

 wiek; 

 miejsce zamieszkania; 

 telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika. 

3. Prace należy przesłać na adres e-mailowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie: 

seniorzy@mbp.olsztyn.pl. 

5. Prace powinny być wykonane samodzielnie. Muszą być pracami autorskimi i nie mogą 

naruszać praw autorskich osób trzecich. 

mailto:seniorzy@mbp.olsztyn.pl


 

Czas trwania oraz przebieg konkursu: 

1. Prace należy przesłać na wskazany adres w terminie do 30 września 2020 r. 

2. Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 15 października 2020 r. 

Laureaci zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo. 

3. Wręczenie nagród zostanie ustalone indywidualnie z laureatami Konkursu. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki 

określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. Niespełnienie warunków Konkursu powoduje 

wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna 

z siedzibą w Olsztynie. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do 

przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym w realizacji i 

promocji Konkursu. 

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę do zastosowania się do niniejszego 

Regulaminu. 

4. O sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne 

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Olsztynie. 

6. Informacji o Konkursie udziela Dział Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą przy ul. 

Rodziewiczówny 2 w Olsztynie: promocja@mbp.olsztyn.pl. 


