
 1 

REGULAMIN 
 

 

X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
imienia Agnieszki Bartol  

dla dzieci i młodzie Ŝy „Ja i mój świat” 
 

Piła, 2009 

 
Patronat Honorowy: 

 
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wo źniak  
• Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka  
• Starosta Pilski Tomasz Bugajski  
• Senator RP Mieczysław Augustyn  

 

1. 

Konkurs ogłasza Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol wspólnie z Powiatową 

i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile oraz 

Towarzystwem Miłośników Miasta Piły.  

2. 

Nasz konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

3. 

Być moŜe masz talent literacki. Spróbuj! My Ci pomoŜemy zabłysnąć. 

4. 

W czym moŜesz spróbować swoich sił? 

Zgłoś do konkursu 3 - 5 wierszy lub opowiadanie (do 5 stron) albo baj kę. Jeśli 

zechcesz, moŜesz nadesłać zarówno wiersze jak i prozę. 
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5. 

Hasłem konkursu jest „Ja i mój świat”. Tym światem moŜe być dom rodzinny, 

szkoła, przyjaciele i koledzy, twoja dziewczyna lub twój chłopak, a nawet… 

kosmos. Daj upust swej wyobraźni! 

6. 

Napisany utwór (utwory) podpisz imieniem i nazwiskiem, podaj teŜ swój wiek, 

adres prywatny, telefon i nazwę szkoły. 

7. 

Utwory konkursowe, napisane na maszynie, komputerze lub w starannym 

rękopisie, w trzech egzemplarzach, wyślij pod adresem: Fundacja Literacka 

im. Agnieszki Bartol, ul. Kwiatowa 2, 64-920 Piła, tel. (067) 213 - 24 - 92. 

Napisz na kopercie: Konkurs Literacki im. A. Bartol. 

Zrób to w terminie do 15 kwietnia  2009 roku.  

8. 

Jury oceni nadesłane utwory w dwóch grupach wieku autorów: do 15 lat i powyŜej 

15 lat.  

9. 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 5 czerwca 2009 roku w Pile. 

Uroczystości towarzyszyć będzie koncert literacko-muzyczny i warsztaty literackie.  

10. 

Czym chcemy wynagrodzić Twój talent i pracę? 

Na laureatów czekają „złote pióra”, jednorazowe stypendia artystyczne i nagrody 

rzeczowe, o łącznej wysokości 4.500 zł. Ponadto zostaną przyznane trzy nagrody 

specjalne: im. Agnieszki Bartol, im. poznańskiej poetki Emilii Waśniowskiej, im. 

Stanisława Sitka – drukarza z Czarnkowa.    

O podziale nagród decyduje jury.   
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11. 

Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs, staną się własnością Fundacji 

Literackiej im. A. Bartol w Pile. Nie będziemy ich zwracać. Zachowaj więc sobie 

ich kopie. Najlepsze utwory zamierzamy wydać w formie ksiąŜkowej. 


