
 

 

 

"Piszcie. Nie chciejcie uprawiać sztuki - chciejcie opowiedzieć historię. Na tym polega 

sztuka". /Jerzy Pilch/ 

 

REGULAMIN 

Konkursu literackiego dla Seniorów z okazji X lecia WUTW pt.: 

”Mój UTW – jaki jest? Jak zmienił się przez te lata” 

na pracę literacką, inspirowaną własnymi przeżyciami. 

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu jest Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku . 

§ 2 

 Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy literackiej np. może to być opowiadanie, notka 

pamiętnikarska esej… 

 Zależy nam, aby Seniorzy-Twórcy  podzielili się swoimi przeżyciami; zdarzeniami, z którymi 

mieli do czynienia;  wydarzeniami zarówno tymi wielkimi, wspólnie przeżywanymi z całą 

społecznością WUTW , które mogły wyryć w nas niezapomniane chwile i mogły mieć wpływ 

na dalsze rozwój naszego uniwersytetu, jak i zmieniło życie autora pracy. 

                                                                                   § 3 

Celem konkursu jest 

 - rozwijanie zdolności literackich, wyobraźni i aktywności twórczej Seniorów. 

 - utrwalenie ważnych epizodów i wydarzeń z życia autora i WUTW 

 

§ 4 

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby w wieku50+ , 

Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nienagradzane. 

§ 6 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną, własną pracę literacką. Wykluczone są 

prace zbiorowe. 

§ 7 

1. Prace literackie należy przesłać w formie maszynopisu. Organizatorzy będą wdzięczni za 

przesłanie tekstu również w pliku tekstowym pocztą elektroniczną na 

adres: LGANCARZ@WUTW.PL 

 Prace literackie nie mogą być dłuższe niż trzy strony A-4 maszynopisu (tekst nie może 

przekraczać trzech znormalizowanych stron wydruku komputerowego - znormalizowana 
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strona = 1800 znaków, ze spacjami licząc, czcionka New Times Roman 12 punktów, 

interlinia 1,5). 

2. Prace winny być opatrzone hasłem . 

3. Dokładne dane, tj.: imię i nazwisko , adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail należy 

umieścić w zamkniętej kopercie opisanej hasłem pracy. 

4. Uczestnik, przesyłając pracę do konkursu, oświadcza tym samym, że jest jej autorem i przy 

powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób. 

 

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

6. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę X-lecia WUTW . 

Organizator – Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku zastrzega sobie możliwość 

publikowania nagrodzonych prac na swojej stronie internetowej  oraz w wydawanych  

wydawnictwach o WUTW. Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację 

imienia i nazwiska jego uczestnika na stronach internetowych organizatorów konkursu.  

§ 8 

Przebieg konkursu: 

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej 

Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także na plakatach informujących o 

konkursie. 

2. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 30.04.2017 roku. 

3. Prace konkursowe należy składać  sekretariacie WUTW od poniedziałku do piątku  w 

godzinach  otwarcia  

siedziby WUTW – Gimnazjum nr 2 ul. 26 marca 66 

4. Jury Konkursu oceniać będzie poprawność stylistyczną i językową prac literackich, 

oryginalność ujęcia tematu oraz zgodność tematu pracy z Regulaminem. 

5. Jury wyłoni trzy zwycięskie prace. 

6. Organizator  przewidują również wyróżnienia dla najlepszych prac. 

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie mogą być zamienione na 

ekwiwalent pieniężny. 

8. Decyzje Jury są ostateczne. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 25. 05.  2017 r. 

10. Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone na stronie internetowej organizatorów: www.wutw.pl 

11. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wutw.pl 

12.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 
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