
                                  
                                   
 

V ogólnopolski konkurs literacki  
 

 

„Daj mi wstążkę błękitną…” 

 

w 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida 

 

pod patronatem 
 

Dziekana dekanatu strzyżowskiego 

Proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie 

ks. dr Jana Wolaka 
 

 

1. V ogólnopolski konkurs literacki, zwany dalej Konkursem, jest zorganizowany przez 

Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze”.  

2. Patronat honorowy nad konkursem objął dziekan dekanatu strzyżowskiego, proboszcz parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie ks. dr Jan Wolak. 

3. V ogólnopolski konkurs literacki promuje rozwój kultury, a w niej docenia rolę twórczości 

literackiej, piękno mowy ojczystej, oraz religijnych i patriotycznych, a także miłości bliźniego i 

piękna krajobrazu ojczyzny. 

4. Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych amatorów kreowania kompozycji literackich w 

tym wierszy i prozy, którzy chcą się podzielić swoją twórczością z szerszym gronem odbiorców.  

5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się z uwzględnieniem dwóch grup wiekowych: 

 młodzież do lat 18 – gr. I 

 dorośli – gr. II 

6. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie utwory autorskie, które nie uczestniczyły  

w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.  

7. Nadesłanie utworów literackich na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora o 

przysługujących mu wyłączne i nieograniczone prawach autorskich do treści w nich 

zamieszczonych.  



8. Każdy autor może nadesłać na Konkurs 2 zestawy utworów literackich, w tym do 3 wierszy 

(maksymalnie jedna strona A4 czcionka Times New Roman 12 na każdy wiersz) i/lub jedną prozę 

(maksymalnie cztery strony A4 czcionka Times New Roman 12). 

9. Utwory literackie powinny nawiązywać do tytułu konkursu „Daj mi wstążkę błękitną…” 

10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autora utworów prawa do jej 

nieodpłatnego wykorzystania przez organizatora Konkursu w celach reklamowych  

i promocyjnych w prasie i publikacjach związanych z Konkursem oraz z działalnością 

Stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze” i podmiotów współpracujących. 

11. Przewodniczącym jury jest ks. dr Jan Wolak, dziekan dekanatu strzyżowskiego, proboszcz parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie. 

12. Nagrodami w Konkursie są nagrody finansowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przewidziana pula 

nagród to 3000 zł. Dopuszcza się przyznanie nagród specjalnych i innych wyróżnień.  

13. Odbiór nagród i wyróżnień następuje wyłącznie i osobiście na gali rozdania. Organizator 

zastrzega, iż nie wysyła nagród, nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora. 

Organizator nie pokrywa także kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.  

14. Nagrodzone i wyróżnione utwory literackie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem 

przez laureatów Konkursu osobistych praw autorskich. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

16. Nadesłanie utworów literackich na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i udzieleniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika. 

17. Organizator nie zwraca przesłanych prac oraz nie wysyła do autorów werdyktu jury.  Laureaci o 

wynikach zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie. 

18. Prace należy przesłać w wersji edytowalnej i pdf, a zgłoszenie w pdf z dopiskiem w tytule „Daj mi 

wstążkę błękitną…” na adres e-mailowy: 

zakorzenieniwkulturze@gmail.com 

19. Terminarz przebiegu Konkursu:  

a. Termin nadsyłania prac do dnia 10 listopada 2021 r.  

(decyduje data wpływu e-maila); 

b. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 4 grudnia 2021 r. o godz. 1500  

na uroczystej gali w siedzibie Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej,  

38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 10. 

  

Informacje dodatkowe: 

Wszelkie zawiadomienia i wiadomości dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej 

Stowarzyszenia. Pliki do pobrania, w tym karta zgłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia pod 

plakatem Konkursu:  http://zakorzenieniwkulturze.pl 
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