
Regulamin Konkursu Literackiego  

„Mój Barbacki” 

w ramach obchodów Roku Bolesława Barbackiego 

 
Konkurs organizowany przez Pałac Młodzieży i Urząd Miasta w ramach obchodów Roku Bolesława 

Barbackiego w Nowym Sączu. 

 

Cele konkursu:  

• wzbogacenie wiedzy na temat życia i twórczości nowosądeckiego malarza Bolesława Barbackiego 

(1891-1941), 

• kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 

• rozwijanie zdolności literackich, 

• rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego, 

• stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnych utworów literackich.  

 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy i adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz do 

uczniów szkół średnich z terenu miasta Nowego Sącza.  

2. Zadaniem konkursowym jest napisanie jednego eseju lub jednego wiersza o Bolesławie Barbackim. 

3. Uczestnicy konkursu przekazują pracę konkursową w jednym egzemplarzu w formie wydruku 

komputerowego, w formacie A4, napisaną czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki – 12, 

interlinia – 1,5, marginesy – 2,5. Ponadto, pracę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: 

l.urbanska@palacmlodziezy.pl 

4. W przypadku pracy pisanej prozą (esej, reportaż), praca nie powinna być dłuższa niż 2 strony 

formatu A4. 

5. Praca napisana w formie wiersza powinna być w formacie A4 i zawierać 5 -10 strof (strofa powinna 

składać się z 4 wersów).  

6. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism 

i Internetu nie będą brane pod uwagę.  

7. Każda praca powinna być opatrzona tytułem. 

 

Termin i miejsce 

 

Prace należy dostarczyć do siedziby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, przy ul. Rynek 14, do dnia 7 

czerwca 2021 wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu.  

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie opublikowany na stronie Pałacu Młodzieży w dniu 21 

czerwca. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 24 czerwca. O miejscu finału Organizator powiadomi w 

późniejszym czasie za pośrednictwem strony internetowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu 

(www.palacmlodziezy.pl). 

 

Kryteria oceny prac literackich: 

• zgodność pracy z tematem,  

• trójdzielność kompozycji i jej oryginalność (w przypadku pracy pisanej prozą), 

• poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna, 

• zastosowanie bogatych środków artystycznego wyrazu. 
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Uwagi końcowe 

 

1. Powołane przez Organizatora profesjonalne jury dokona oceny zebranych prac i wyłoni laureatów. 

2. Prace przechodzą na własność Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wielokrotnego, nieodpłatnego, w części lub w całości, 

wykorzystania utworów konkursowych w różnych publikacjach, mediach oraz wydawnictwach z 

zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.  

4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich 

poprawiania.  

5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojej pracy. 

6. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 

 

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu 

mgr Lucyna Urbańska, tel. 784-534-547, email: l.urbanska@palacmlodziezy.pl 

mgr Agnieszka Basiaga, email: a.basiaga@palacmlodziezy.pl 
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