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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „PAMIĘTNIK Z OKRESU DOJRZEWANIA”
1. Organizatorem Konkursu Literackiego „PAMIĘTNIK Z OKRESU DOJRZEWANIA” jest
Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Celem konkursu jest wyłonienie utalentowanych
literacko osób, które wezmą udział w warsztatach literackich. Warsztaty odbędą się
w maju 2011 roku w siedzibie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz w siedzibie
Muzeum Literatury w Warszawie.
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Autorzy w wieku 16 – 24 lata (decyduje rok
urodzenia), niezależnie od dotychczasowego dorobku literackiego, publikacji prasowych
i książkowych, przynależności do związków i stowarzyszeń czy kraju zamieszkania.
3. Na konkurs mogą być zgłaszane teksty napisane w języku polskim i wcześniej
niepublikowane. Organizatorzy przyjmują utwory we wszystkich gatunkach prozy
(na przykład opowiadanie, esej, dziennik, reportaż literacki i inne; nawiązania
do Gombrowicza i jego debiutu mile widziane).
4. Prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach.
5. Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego (o objętości od 3 do 5 stron
tekstu, przeciętnie 1800 znaków na pojedynczej stronie, wyłącznie arkusze formatu A4)
powinny być przesłane w 4 egzemplarzach na adres podany w komunikacie.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo odmowy przyjmowania rękopisów oraz
prac dostarczonych w mniejszej niż wymagana liczbie kopii.
6. Prace konkursowe należy przysłać wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, data
urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce nauki lub pracy, dane kontaktowe) oraz krótką
notą biograficzną, opisującą również zainteresowania Autora.
7. Prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi, podobnie jak zestawy nie
spełniające wymogów formalnych niniejszego regulaminu.
8. Prace można zgłaszać na konkurs do 14 kwietnia 2011 roku (liczy się data stempla
pocztowego) na adres:
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
ul. W. Gombrowicza 1, Wsola
26-660 Jedlińsk
Pytania
i
uwagi
dotyczące
e.witkowska@muzeumliteratury.pl.
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9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 7 maja 2011 roku. Werdykt zostanie opublikowany
na stronie internetowej Muzeum Witolda Gombrowicza. Z osobami zakwalifikowanymi do
udziału w warsztatach literackich organizatorzy skontaktują się telefonicznie lub mailowo.
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10. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora. Skład jury zostanie
ogłoszony na stronach internetowych organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
11. Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie laureatów do udziału w warsztatach
literackich prowadzonych przez znane postaci życia kulturalnego. Koszty dojazdów,
wyżywienia i noclegu pokrywają organizatorzy konkursu. Dla laureatów przewidziane są
nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 zł brutto.
12. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace, w tym teksty wytypowane
przez Jury do druku mogą zostać nieodpłatnie opublikowane przez Organizatorów
w formie książkowej bądź elektronicznej. Autorzy nadsyłanych prac są zobowiązani
do przesłania podpisanego oświadczenia, że zgadzają się na jednorazową, nieodpłatną
publikację.
13. Przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa
oraz postanowień regulaminu konkursu. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu
należy do Organizatora.
14. Konkurs Literacki "Pamiętnik z okresu dojrzewania" jest realizowany w ramach
projektu "Niekademicka Szkoła Twórczego Pisania" finansowanego przez Fundację
Orange.
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