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Regulamin Konkursu Literackiego  

na opowiadanie o wolontariacie 

I. USTALENIA WSTĘPNE 

1. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu PełnoAktywni Wolontariusze 
realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie -  Osmola 111,   
17-306 Dziadkowice i Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w 
Siemiatyczach, ul. Powstania Styczniowego 1, 17-300 Siemiatycze. 

2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez 
nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd 
autorom. Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i 
bogactwo języka ojczystego; zainteresowanie tematyką wolontariatu, 
zbudowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza, propagowanie wartości 
związanych z wolontariatem. 

3. Pięć najlepszych prac zostanie opublikowanych w zbiorku opowiadań o 
wolontariacie wraz z profesjonalnymi autorami. 

 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 
01.07.2019 r. do 15.09.2019 r. Ostateczny termin nadsyłania prac do 
15.09.2019 r. 

2. Prace oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.  
3.  Do konkursu przyjmowane są prace:  
a) w  formie opowiadania, 
b) pisane prozą, 
c) przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie Word, Open Office do 
25 tys. znaków – 5 stron A 4 (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i 
stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - 
standardowe (1)).  
d) napisane w języku polskim, 
e) dotąd niepublikowane 
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4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.  
 
 
III. DOSTARCZANIE PRAC 

1. Przesyłka, prócz pracy,  musi zawierać dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek 
i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu 
kontaktowego). 

2. Prace prosimy wysłać na  adres instytut.siemiatycze@wp.pl w temacie proszę 
wpisać: KONKURS NA OPOWIADANIE. 

3. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam 
zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Dekanalny Instytut Kultury 
Prawosławnej w Siemiatyczach w zbiorze opowiadań (publikacja w wersji 
książkowej i elektronicznej), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej DIKP 
w Siemiatyczach.  

IV. NAGRODY 

1. Nagrody przyznawane są autorom pięciu najlepszych prac. możliwe są 
wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone podczas I Gali wolontariatu.  

2.  Osoby nagrodzone  zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową i 
telefoniczną. 

V. 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 prawo wglądu do jego danych osobowych, a 
także możliwość ich poprawiania. 
 


