
Załącznik do uchwały Nr 31/1191/16 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z dnia 17 sierpnia 2016 r. 
 

 

Regulamin konkursu na recenzję utworu Jerzego Pietrkiewicza 

 

1. Organizatorami konkursu na recenzję utworu Jerzego Pietrkiewicza, zwanego dalej 

Konkursem, i fundatorami nagród są Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

oraz Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation. 

2. Celem Konkursu jest  

1) promocja twórczości Jerzego Pietrkiewicza (ps. Peterkiewicz), pisarza urodzonego na 

Ziemi Dobrzyńskiej, którego setna rocznica urodzin przypada w bieżącym roku,  

2) promowanie talentów literackich,  

3) rozwijanie czytelnictwa. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną oryginalną, niepublikowaną i nienagradzaną 

wcześniej recenzję dowolnego utworu lub zbioru utworów Jerzego Pietrkiewicza: 

powieści, dramatu, eseju lub poezji. 

5. Prace konkursowe nie mogą przekroczyć dwóch znormalizowanych stron maszynopisu, 

czyli 3 600 znaków. 

6. Jurorzy Konkursu przyznają następujące nagrody finansowe: 

1) nagrodę główną w wysokości 3000 zł brutto, 

2) 3 wyróżnienia po 1500 zł brutto. 

7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany sposobu podziału puli nagród. 

8. Przewidywane jest także przyznanie dodatkowych nagród ufundowanych przez Jerzy 

Peterkiewicz Educational Foundation. 

9. Prace konkursowe wydrukowane w trzech egzemplarzach należy nadesłać do 31 

października 2016 r. na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Konkurs na recenzję”. 

Decyduje data wpływu. Do zgłoszenia należy dołączyć recenzję w wersji elektronicznej 

(Word lub PDF) wraz z nośnikiem w jednym egzemplarzu. 

10. Prace konkursowe powinny być niepodpisane, lecz oznaczone hasłem. Dane osobowe 

uczestnika (imię i nazwisko, adres, adres mailowy i telefon kontaktowy) opatrzone 

klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)" należy umieścić  

w dołączonej do pracy zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem, którym podpisano pracę.   

11. Przystępując do Konkursu, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie pracy konkursowej lub jej fragmentów  

w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez wprowadzanie do sieci Internet, pamięci 

komputera, wystawianie, zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, by 

każdy mógł mieć do utworu dostęp. 

12. Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat. 

13. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

14. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz poinformowanie laureatów nastąpi do 30 listopada 2016 r. 

15. Wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Filharmonii Pomorskiej 

w Bydgoszczy.  

16. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży na uroczystość wręczenia nagród. 


