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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  
 

„Mój czas…” 
 
 
Inspiracją do ogłoszenia konkursu „Mój czas…” jest powieść Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”. Książka 
układa się w rozdziały, opisujące konkretne momenty z życia bohaterów. Nad postaciami uwikłanymi w czas 
historyczny unoszą się mity pochodzące z różnych kultur i religii, niejednokrotnie autorka porusza też 
fundamentalne zagadnienia filozofii. W „Prawieku…” czas jest jednocześnie realny i odrealniony. Zaklęty w 
ramach, a z drugiej strony umowny lub dedykowany konkretnym bohaterom, ich osobowości i bytowi. W powieści 
noblistki można odnaleźć ukryte znaczenia i symbole oraz prawdy uniwersalne odnoszące się do życia  
człowieka.  
 
Każdy ma swój czas. Na ludzki los składa się wiele ważnych chwil: momenty refleksji, wzruszeń, zachwytu i 
smutku, czas zadumy, przebłyski szczęścia. Niekiedy życie przyspiesza i nabiera tempa, innym razem spowalnia 
i wyhamowuje…Te okruchy czasu mają dla nas różne znaczenie i moc, ale zawsze są nasze.  
 
Może tymi właśnie znaczącymi epizodami ze swojego życia warto się podzielić? Z potrzeby serca, chęci ekspresji 
lub dzielenia się życiowym doświadczeniem. Dzięki temu inni mogą zyskać wgląd w naszą – jedyną i 
niepowtarzalną – optykę percepcji.  
 
To główne założenia konkursu literackiego „Mój czas…”, skierowanego do młodzieży i dorosłych. Zakręćcie 
młynkiem Misi i przelejcie to doświadczenie na papier. Niech upływ czasu, przetworzonego przez wenę twórczą, 
dokona się w literackiej wizji. Pisarskiemu natchnieniu z pewnością przysłuży się wizyta na rynku miejskim w 
Legionowie, gdzie znajduje się instalacja artystyczna „Prawiek – mikrokosmos”, zrealizowana przez Powiatową 
Instytucję Kultury w Legionowie. 
 
 
„Do myślenia bowiem potrzebne jest połykanie czasu, uwewnętrznianie przeszłości, teraźniejszości, przyszłości i 
ich ciągłych przemian. Czas pracuje wewnątrz ludzkiego umysłu. Nie ma go nigdzie na zewnątrz”. 
 
Olga Tokarczuk, „Prawiek i inne czasy” 
 
 
Czekamy na Wasze czasy ujęte w literacką formę. 
 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 
1. Organizatorem konkursu literackiego „Mój czas…”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Powiatowa 

Instytucja Kultury w Legionowie (PIK), zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Głównym celem Konkursu jest edukacja kulturalna uczestników, aktywizacja lokalnej społeczności, 

skłonienie do pogłębionej interpretacji powieści „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk oraz pracy nad 

warsztatem językowym i literackim, rozwój wyobraźni i uwrażliwienie, nakłonienie do wyrażania siebie 

poprzez twórczość literacką, promocja kreatywnego pisania oraz czytelnictwa, szczególnie wśród i 

młodzieży. 

3. Zadanie w Konkursie „Mój czas…” polega na napisaniu krótkiej formy literackiej narracyjnej, inspirowanej 

książką „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk, nawiązującej formą do rozdziałów powieści, jednak 

naznaczonej autobiograficznym rysem autora lub innej osoby. 

4. Nabór prac będzie trwał od dnia ogłoszenia Konkursu w dniu urodzin Olgi Tokarczuk, tj. od 29 stycznia 

2022 r., do 28 lutego 2022 r. 

 

II. Uczestnicy 

§ 2. 
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy ukończyli 15 lat. 

https://lubimyczytac.pl/autor/14259/olga-tokarczuk
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/34525/prawiek-i-inne-czasy
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2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli, w dwóch kategoriach: 

uczniowie szkół ponadpodstawowych (niepełnoletni i pełnoletni) oraz dorośli. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.  

4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych na udział w Konkursie. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

§ 3. 
1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracą konkursową formularza 

zgłoszeniowego. W okresie naboru prac należy przesłać zgłoszenie na adres: 

konkurs@pik.legionowski.pl. Wiadomość musi zawierać: 

1) skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego; 

2) pracę literacką o objętości maksymalnie 5 stron znormalizowanych (jedna strona 

znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami).  

2. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

3. Do Konkursu można zgłosić wyłącznie tekst własny, odpowiadający tematowi Konkursu, dotychczas 

niepublikowany i nienagrodzony w innych konkursach. 

4. Nadesłana praca musi być wolna od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika. 

5. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu prac niezwiązanych z tematem Konkursu, 

zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszających prawo polskie 

lub prawa osób trzecich oraz przesłane poza terminem naboru.  

6. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż będące załącznikami do Regulaminu, nie będą 

rozpatrywane.  

7. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie pracy do Konkursu zostanie potwierdzone przez 

Organizatora w zwrotnej wiadomości mailowej. 

8. Placówki typu szkoły, inne placówki oświatowe, instytucje kultury itp., mogą zgłaszać do Konkursu 

swoich uczniów/wychowanków, przesyłając prace każdej osoby wraz z formularzem zgłoszeniowym w 

odrębnym mailu (jeden mail = jedno zgłoszenie). 

 
IV. Rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 4. Jury Konkursu 
1. Oceny nadesłanych tekstów dokona Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”, powołane przez Dyrektor 

Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. 

2. Do zadań Jury należy w szczególności kwalifikacja tekstów zgłoszonych do Konkursu, ich ocena 

oraz wybór laureatów. 

3. Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę: umiejętność wykorzystania reguł gatunku, oryginalność i 

poprawność językową. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 5. Wybór laureatów 
1. Spośród nadesłanych prac Jury oceni i wybierze 3 zwycięskie teksty oraz ewentualne wyróżnienia w 

dwóch kategoriach.  

2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na podany w formularzu 

zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie przez podany w formularzu zgłoszeniowym numer 

telefonu. 

3. Lista laureatów, zawierająca imiona i nazwiska, może zostać opublikowana m.in. na stronie internetowej 

Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie www.pik.legionowski.pl oraz na portalu społecznościowym 

mailto:konkurs@pik.legionowski.pl
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www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury, a także w prasie lokalnej, mediach i wydawnictwach – 

w celu popularyzacji Konkursu oraz promocji Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w marcu 2022 r. Laureaci zostaną powiadomieni o 

wynikach w wiadomości e-mail.  

 

§ 6. Nagrody 
Autorzy/autorki najwyżej ocenionych prac w każdej kategorii otrzymają:  

1. miejsce – karta prezentowa o wartości 300 zł,  

2. miejsce – karta prezentowa o wartości 200 zł,  

3. miejsce – karta prezentowa o wartości 100 zł. 

§ 7. Prawa autorskie 
1. Uczestnik/uczestniczka Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia tekstu oświadcza, że przysługują mu/jej 

do niego autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych prac, w tym brak praw 

wymienionych powyżej. 

2. Uczestnik/uczestniczka Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do 

korzystania z nadesłanych prac (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w 

szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących 

polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie; 

3) publiczne odczytanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne 

udostępnienie na zamówienie, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci 

Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie; 

5) przekazywanie i emitowanie w środkach masowego przekazu; 

6) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt 

placement, public relations; 

7) inne przypadki rozpowszechniania tekstu, w tym wyświetlanie tekstu i jego utrwalanie; 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 8. 
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15, 

05-120 Legionowo; dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@pik.legionowski.pl.  

2. Dane osobowe: 

1) będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie wyrażenia 

zgody przez uczestnika/uczestniczkę Konkursu; 

2) będą upubliczniane w zakresie imienia i nazwiska (np. na stronie internetowej Powiatowej 

Instytucji Kultury w Legionowie www.pik.legionowski.pl oraz na portalu społecznościowym 

www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury); 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie 

archiwizowania dokumentów; 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej. 

http://www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski
http://www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski
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3. Uczestnikowi/uczestniczce przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Uczestnikowi/uczestniczce przysługuje prawo żądania od administratora danych ograniczenia 

przetwarzania jego/jej danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych ze 

względu na jego/jej szczególną sytuację, a także żądania usunięcia jego/jej danych osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem 

do Konkursu. 

6. Przystępując do Konkursu, każdy(-a) uczestnik/uczestniczka akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji 

jego warunków. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania tekstów zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich 

m.in. na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji 

Konkursu oraz promocji Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.  

8. W przypadku wykorzystania danego tekstu bądź jego fragmentu każdorazowo zostaną podane imię i 

nazwisko autorki/autora. 

9. Z tytułu wykorzystania tekstów autorom nie przysługują honoraria. 

 

§ 9. 
1. Zgłoszenie tekstu do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu  

i oświadczeniem, że został on napisany osobiście.  

2. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych  

z naruszeniem praw autorskich bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z pracy zgłoszonej 

do Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu autor/autorka tej pracy zobowiązany(-a) jest 

zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione 

zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia  

i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. 

 

§ 10. 
Prace zgłoszone do Konkursu pozostaną w zbiorach Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. 

 

§ 11. 
1. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w czasie 

jego trwania. 

2. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w razie niezadowalającego poziomu 

artystycznego nadesłanych prac konkursowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i korekty pracy konkursowej, z poszanowaniem 

oryginalnej formy. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

 

Informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 774 21 44 lub poprzez wysłanie pytania na 

adres e-mail: konkurs@pik.legionowski.pl. 

mailto:konkurs@pik.legionowski.pl

