
Regulamin I Konkursu Literackiego „Bronowickie Malwy” 

 

§ 1 Informacje podstawowe 

1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Bronowickie Malwy” - (dalej: Konkurs) jest Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic z siedzibą w Krakowie, ul. Pod Strzechą 16, 31-352 Kraków, NIP 6771687251, 
REGON 350840950, 

2. Partnerem Organizatora jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek 
Główny 35, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod 
numerem 37.  

3. Konkurs jest organizowany ze środków finansowych pozyskanych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Krakowa. 

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach konkursowych: PROZA, POEZJA oraz 
DRAMAT.  

5.Temat prac konkursowych (dalej: Praca) jest dowolny.  Praca powinna jednakże  w swej treści 
przynajmniej częściowo nawiązywać do tematu szeroko pojętej kultury ludowej, lub  kultury  
pogranicza miasta i wsi. Mile widziane będą wątki dotyczące  osób, zdarzeń, miejsc, zwyczajów  
i tradycji składających się na historię i spuściznę obszaru krakowskiej dzielnicy VI  - Bronowice oraz  
okolicznych obszarów północno-zachodniej części Krakowa i sąsiednich gmin wiejskich z podobnego 
kręgu kulturowego grupy etnicznej Krakowiaków Zachodnich.  

6. Nabór prac na Konkurs rozpoczyna się 17maja 2021 roku i trwa do 17października 2021. 

7. Wartość puli nagród rzeczowych w każdej z kategorii PROZA, POEZJA oraz DRAMAT wynosi   
do kwoty  5000 PLN. 

 

§ 2 Cele Konkursu: 

1. Pobudzenie aktywności twórczej.  

2. Wsparcie w działaniach twórczych.  

3. Propagowanie i zachęcanie do odkrywania i kultywowania dziedzictwa dzielnicy VI Krakowa-
Bronowice i terenów okolicznych.  

4. Popularyzowanie i promowanie twórczości literackiej oraz języka polskiego. 

5. Stworzenie możliwości rozwijania zdolności twórczych i zdobywanie nowych umiejętności poprzez 
konfrontację z jurorami oraz wymianę doświadczeń z uczestnikami Konkursu.  

6. Promowanie lokalnych walorów dzielnicy VI Bronowice i terenów przyległych wraz z ich folklorem 
ludowym, historią i tradycją. 



 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. W ramach każdej kategorii konkursowej (PROZA, POEZJA oraz DRAMAT) przewidziano podział  
na dwie kategorie wiekowe uczestników: 

- w kategorii dorośli: każda osoba powyżej 18 roku życia, 

- w kategorii młodzież : uczniowie klas VI,VII, VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół średnich  
i branżowych 1 stopnia – kategoria dla osób poniżej 18 roku życia, licząc do końcowej daty nadsyłania 
prac włącznie (17 października 2021). 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda  osoba fizyczna (z wyjątkami, o których 
mowa w §3 pkt 10), która w określonym wyżej terminie nadeśle mailowo Pracę w języku polskim  
na adres bronowickiemalwy@gmail.com. 

3. Zgłaszane do Konkursu Prace  powinny zostać przesłane w postaci plików z rozszerzeniem .pdf, .doc 
lub .docx. W nazwie pliku powinny znajdować się nazwisko Uczestnika oraz tytuł jego pracy, kategoria 
konkursowa, kategoria wiekowa (w formacie: Nazwisko Imię, Tytuł, Kategoria konkursowa, Kategoria 
wiekowa, np. Kowalski Jan, Wiersze o Bronowicach, Poezja, Dorośli).  

4. Wraz z nadesłaną Pracą  należy wypełnić, podpisać  i przesłać mailowo zeskanowane załączniki  
do regulaminu Konkursu Literackiego „Bronowickie Malwy”: 

Załącznik nr 1 - Karta uczestnictwa w  Konkursie Literackim „Bronowickie Malwy”. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika Konkursu lub prawnego opiekuna uczestnika Konkursu 
dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic w celu udziału w Konkursie Literackim „Bronowickie Malwy”, w tym na ewentualną 
publikację mojej pracy, mojego imienia, nazwiska i wizerunku jako laureata ww. konkursu. Ponadto 
oświadczam, że zapoznałem/am się z określnymi w regulaminie Konkursu zasadami przetwarzania 
danych osobowych i je akceptuję”. 

5. W temacie maila należy wpisać „Zgłoszenie na Konkurs Literacki – KATEGORIA KONKURSOWA, 
KATEGORIA WIEKOWA” oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W miejsce słowa „KATEGORIA 
KONKURSOWA” należy podać nazwę kategorii konkursowej, do której Uczestnik zgłasza swój udział: 
PROZA, POEZJA, DRAMAT.  

W miejsce słowa „KATEGORIA WIEKOWA” należy podać nazwę kategorii wiekowej, do której Uczestnik 
zgłasza swój udział: MŁODZIEŻ, DOROŚLI. 

6. W ramach danej kategorii konkursowej uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

7. W przypadku chęci zgłoszenia prac w więcej niż jednej kategorii konkursowej, każdego zgłoszenia 
należy dokonać poprzez osobną wiadomość mailową.  



8. Praca nadesłana na Konkurs musi stanowić wyłącznie efekt indywidualnej twórczości uczestnika  
i nie może być obciążona prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie może naruszać praw 
autorskich osoby trzeciej, ani jej dóbr osobistych.  

9. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani 
publikowane drukiem, w Internecie lub innej formie.  

10. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie Jury Konkursu Literackiego „Bronowickie Malwy”. 

§ 4 Kategorie konkursowe 

1. Prace zgłaszane do Konkursu w kategorii PROZA powinny stanowić gotowy prozatorski tekst literacki 
lub jego fragment w objętości od 5 tys. znaków ze spacjami (ok. 2 strony formatu A4) do  
35 tys. znaków ze spacjami (ok. 15 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12; marginesy 2,5; 
interlinia 1,15). Jeśli Praca  nie będzie spełniała tego wymogu, Jury zadecyduje o dopuszczeniu  
lub niedopuszczeniu Pracy  do konkursu. 

2. Prace zgłaszane do Konkursu w kategorii POEZJA: zestaw maksymalnie 5 utworów lirycznych  
lub ich fragmentów nie powinien przekraczać 5 stron A4. Jeśli Praca nie będzie spełniała tego wymogu, 
Jury zadecyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu Pracy do konkursu. 

3. Prace zgłaszane do Konkursu w kategorii DRAMAT są wolne od ograniczeń objętościowych.  

§ 5 Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora, które spośród nadesłanych prac 
wybierze nagrodzonych uczestników w ramach poszczególnych kategorii konkursowych  
i wiekowych w ramach każdej kategorii konkursowej. 

2. Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu okresu 
nadsyłania zgłoszeń, a najpóźniej podczas uroczystości przyznania nagród.  

3. Jury będzie oceniać nadesłane prace  biorąc pod uwagę przede wszystkim jakość literacką 
przesłanych tekstów, w tym ich tematykę, ocenie zatem nie będzie podlegać warstwa graficzna  
i typograficzna prac – chyba że stanowić będzie o zasadniczej wartości nadesłanych tekstów.  

4. Tryb pracy Jury reguluje wewnętrzny regulamin oznajmiony członkom Jury przez Organizatora.  

5. Decyzje Jury są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 6 Nagrody 

1. Uczestnikom Konkursu, którzy zajmą I, II i III miejsce przysługują nagrody rzeczowe. 

2. Pule nagród w kategoriach konkursowych: PROZA, POEZJA, DRAMAT wynoszą do 5000 PLN. 

3.  Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, a także prawo niewybrania żadnej  
ze zgłoszonych do konkursu Pracy.  



4, Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w  listopadzie 2021. Termin ogłoszenia wyników zostanie 
podany do wiadomości publicznej m.in. przez stronę internetową Organizatora na minimum tydzień 
przed datą ogłoszenia wyników konkursu. 

5. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

6. Nagrody nieodebrane nie przechodzą na innych uczestników Konkursu.  

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

8. Nagrody zostaną przekazane Laureatom osobiście z zachowaniem przepisów sanitarnych w 
związku z obowiązującym stanem epidemii lub przesłane pocztą. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu. Dane osobowe są 
przetwarzane w celu organizacji Konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej 
przez Uczestników. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich. 
Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu  
i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, z wyjątkiem laureatów Konkursu. Każdy 
Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody, do ich przenoszenia oraz do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu. Dane 
osobowe Uczestników pochodzą bezpośrednio od Uczestników.  

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki 
uczestnictwa.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje należą  
do Organizatora. 

4. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Pytania należy kierować  
na adres e-mail: bronowickiemalwy@gmail.com. 

5. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, np. rozwoju pandemii wirusa SARS-CoV-2 w stopniu 
zagrażającym terminowemu rozstrzygnięciu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo zmian  
co do terminów i innych zapisów niniejszego regulaminu. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  do  Regulaminu I Konkursu  Literackiego „Bronowickie Malwy” 

 

Karta uczestnictwa w  Konkursie Literackim „Bronowickie Malwy” 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kategoria wiekowa: Dorośli, Młodzież (do lat 18- liczone na dzień 17.10.2021) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kategoria konkursowa (PROZA, POEZJA, DRAMAT) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko, adres mailowy, telefon rodzica/opiekuna prawnego osoby przystępującej do 
Konkursu w przypadku osób poniżej 18 lat * 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem I  Konkursu  Literackiego „Bronowickie Malwy” i 
akceptuję warunki uczestnictwa tam zawarte. 

 

……..…………………………………………………………………………. 

(data i podpis autora lub prawnego opiekuna autora) 

*Cześć nieobligatoryjna 

 



Załącznik Nr 2  do  Regulaminu I Konkursu  Literackiego „Bronowickie Malwy” 

 

Oświadczenie uczestnika Konkursu lub prawnego opiekuna uczestnika  
Konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich 

 

1. Uczestnik i jego opiekun posiadają pełnię praw do zgłoszonejPracy  i przenoszą je na 
Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub jego rozpowszechniania, z 
uwzględnieniem konieczności dostosowania Pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione 
przy jego publikacji lub innej formie prezentacji i rozpowszechniania. 

2. Uczestnik i jego opiekun przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz 
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w 
art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 
23lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską i 
cyfrową, w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób publicznego wykonania, wystawiania, 
wyświetlania, odtwarzania, nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania 
Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym oraz udostępniania na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach 
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do 
obrotu. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic w celu udziału w Konkursie Literackim „Bronowickie Malwy”, w tym na ewentualną 
publikację mojej Pracy, mojego imienia, nazwiska i wizerunku jako laureata ww. Konkursu. 
Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z określnymi w regulaminie Konkursu zasadami 
przetwarzania danych osobowych i je akceptuję. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

(data i czytelny podpis autora lub prawnego opiekuna autora) 

 

 


