
 

IV EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO 

„SREBRO NIE ZŁOTO” 2018 
Z uwzględnieniem kategorii specjalnej „Polka Niepodległa” 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 

Organizatorzy: Redakcja Podlaski Senior i Stowarzyszenie Szukamy Polski. 
Współorganizatorzy: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja „Sąsiedzi” 
 
 

I. Cele Konkursu: 
 

1. Zachęcenie seniorów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

2. Popularyzowanie twórczości literackiej seniorów. 

3. Integracja środowiska podlaskich seniorów. 

4. Integracja międzypokoleniowa. 

5. Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 

oraz 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. 

 
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

 

 
1. Oceniane będą prace literackie o tematyce dotyczącej województwa podlaskiego, jego historii i 

współczesności, portretów mieszkańców i piękna przyrody. 

2. W 2018 r. tworzymy specjalną kategorię Konkursu SREBRO NIE ZŁOTO pt. „Polka Niepodległa”, 

poświęconą portretom podlaskich kobiet; prace mogą przybrać formę wiersza, lub krótkiego 

opowiadania (do 3 stron). 

3. Konkurs adresowany jest do osób 50+, a w przypadku „Polki Niepodległej” bez ograniczeń 

wiekowych. 

4. Nadesłane prace – maksymalnie 2 utwory do kategorii SREBRO NIE ZŁOTO i nie więcej niż 2 do 

kategorii specjalnej „Polka Niepodległa” - powinny zawierać tylko i wyłącznie tekst – bez zdjęć, 

obrazów i ozdobników. 

5. Prace konkursowe będziemy przyjmować tylko w formie elektronicznej, zapisanej w plikach 

tekstowych (z możliwością ich edycji) pod adresem: redakcjaseniora.konkurs@gmail.com 



6. Utwory, niepublikowane i nienagrodzone wcześniej oraz niezgłoszone do innych konkursów, 

powinny być napisane w języku polskim; powinny one stanowić własność Autora. 

7. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora, lub godłem/pseudonimem artystycznym. 

8. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (załącznik do niniejszego 

Regulaminu) z danymi Autora, dotyczącymi nadesłanego utworu, niezbędnymi do realizacji 

Konkursu. 

9. Małe formy prozatorskie, w tym „kartka z pamiętnika”, zgłoszone do Konkursu nie mogą 

przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka: Times New Roman o wielkości 12 

punktów). 

 
III. Termin i miejsce składania prac: 

 

Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszeniową należy przesyłać elektronicznie do 5 października 
2018 r pod adresem: redakcjaseniora.konkurs@gmail.com W tytule wiadomości należy wpisać: 
„Srebro nie złoto”, lub „Polka Niepodległa” 
 

IV. Jury: 
 
Jury Konkursu zostanie powołane przez Redakcję Podlaski Senior i Stowarzyszenie Szukamy 
Polski oraz Książnicę Podlaską im.Ł. Górnickiego i Polskie Radio Białystok. 
 

V. Kryteria oceniania 
 

 twórczy charakter utworu,  

 poziom literacki pracy, 

 poprawność stylistyczna i językowa, 

 samodzielność i oryginalność, 
 
Od decyzji Jury nie ma odwołania. 
 

VI. Wyniki Konkursu: 
 
1. Wyniki Konkursu „SREBRO NIE ZŁOTO”, oraz specjalnej kategorii „Polka Niepodległa” zostaną 

ogłoszone podczas uroczystej gali w Książnicy Podlaskiej 23 listopada 2018 r. o 13.00.; 
szczegóły programu uroczystości zostaną podane na stronie: podlaskisenior.pl i przesłane 
e-mailem do uczestników.  

2. Laureaci Konkursu otrzymają upominki i dyplomy. 
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie podlaskisenior.pl, oraz w 

miarę możliwości w wydawnictwie książkowym. 
 

VII. Postanowienia końcowe: 
 



1. Nadsyłając pracę na Konkurs Autor wyraża zgodę na niezbędne poprawki redakcyjne w 

tekście - jeśli to konieczne.  

2. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na późniejszą publikację utworu przez Organizatorów i 

Współorganizatorów na ich stronach internetowych, a także na publikację w 

wydawnictwie drukowanym i innych wydawnictwach - bez uiszczania honorarium 

autorskiego. 

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje w całości jego Regulamin. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli 

będą tego wymagały szczególne okoliczności. 

5. Przysłane dane osobowe są niezbędne do realizacji Konkursu „SREBRO NIE ZŁOTO” i 

służą analizie statystycznej, oraz są zgodne z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  

6. Dane osobowe zostaną zniszczone po zakończeniu Konkursu. 

 
 
 
 


