
 

 

Regulamin powiatowego kryminalnego konkursu literackiego  

dla młodzieży  i dorosłych 

„Poszukiwany, poszukiwana…” 

I Organizator: 

    Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ul. Drzewiarza 8, 84-241 Gościcino  

    kontakt: 58 736-47-85, 58 736- 47-76, e-mail: centrumkultury@bckgw.pl   www.bckgw.pl  

     

II Cele konkursu: 

Promowanie czytelnictwa poprzez napisane opowiadania sensacyjnego lub kryminalnego. 

Kształtowanie wyobraźni i logicznego myślenia, pobudzenie aktywności twórczej przede wszystkim u 

młodych artystów, 

 

III Uczestnicy konkursu: 

     Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 lat oraz osób dorosłych, z terenu powiatu 

wejherowskiego. Każdy chętny może wziąć udział w bezpłatnych warsztatach literackich i 

detektywistycznych, które są zaplanowane na: 

- 16-17 czerwca (środa-czwartek) - Warsztaty literackie przygotowujące do konkursu z A. Pruską 

- 23 czerwca (środa) - Warsztaty detektywistyczne z Dariuszem Rekoszem 

- 25 czerwca (piątek) – Gra kryminalna (stacjonarna) dla osób indywidualnych z Agnieszką Pruską 

 

IV Zasady konkursu 

1. Konkurs trwa od 10 maja do 30 września 2021 r.   

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, wcześniej nigdzie nie publikowaną pracę o objętości od 

2 do 10 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia max. 1,5. W wersji 

elektronicznej  w formacie pliku .doc, .txt lub .rtf – mailem, na płycie CD lub pendrivie. 

3. Pracę należy dostarczyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (w przypadku osób 

niepełnoletnich podpisaną przez prawnego opiekuna uczestnika), która stanowi Załącznik do 

regulaminu: 

- osobiście do Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przy ul. Drzewiarza 2 lub jej filii w 

Bolszewie przy ul. Reja 9 oraz Bieszkowicach ul. Szkolna 4, 

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowo. Prace przesyłane drogą mailową należy przesyłać 

na adres: biblioteka@bckgw.pl wraz ze skanem podpisanej przez opiekuna karty zgłoszeniowej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac bez karty zgłoszeniowej. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac  

w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym nakładzie, 

używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w 

ramach działań promocyjnych Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do 

nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ust. z dn. 04.02.1994 r. o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm). 

 

V Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się dnia 20.10.2021 r. na stronie i Facebooku Organizatora 

oraz poprzez telefoniczne powiadomienie uczestników konkursu. 
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2. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, 

w skład której wejdą pisarze A. Pruska, P. Schmandt, oraz polonistka V. Wiśniewska - przyzna 

nagrody za trzy najlepsze prace, w przypadku większej ilości prac przewidywane są również 

wyróżnienia. 

 

3. Nagrody - Wręczenie nagród odbędzie się z dn. 28.10.2021r. podczas finału projektu „Różne 

oblicza książki”, w filii nr 1 w Bolszewie.:  

 I miejsce -  nagroda o wartości - 500 zł + publikacja w książce  

 II miejsce -  nagroda o wartości  – 400 zł + publikacja w książce  

 III miejsce -  nagroda o wartości  – 300 zł + publikacja w książce  

wyróżnienia – nagrody rzeczowe + publikacja w książce  

 

4. Przesłane prace konkursowe mogą zostać wykorzystane w publikacji wydanej w ramach 

promocji talentów Gminy Wejherowo w 2021/2022 roku. Każdy z uczestników konkursu, jeśli jego 

praca zostanie wybrana do publikacji – otrzyma bezpłatne 3 egzemplarze. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Wszystkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego przesunięcia z przyczyn od 

niego      niezależnych lub małej ilości zgłoszeń.  

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu               

i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu 

 

 

Kontakt do Organizatora:  

 

- Marta Malinowska – starszy bibliotekarz 

    tel. 58 738 66 50, tel. kom. 600 221 011, e-mail: m.malinowska@bckgw.pl 

- Olga Maciaszek – bibliotekarz 

    tel. 58 738 66 53, tel. kom. 600 221 011, e-mail: o.maciaszek@bckgw.pl 


