
 
 

 

XII  Edycja 

Wejherowskiego Konkursu Literackiego 

„Powiew Weny” 
 

PATRONAT – Prezydent Miasta Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt 

 
Organizator 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 

im. Aleksandra Majkowskiego 
 

Konkurs pod hasłem 

 
 „Trzecią miłość zaplata się jeszcze mocniej” 

 

 
Regulamin konkursu 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do debiutantów jak                          

i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie województwa pomorskiego. 

 

2. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnienie ich 

talentów, stworzenie możliwości publikacji najlepszych utworów. 

 

3. Konkurs rozgrywany w dwóch grupach wiekowych: 

 „A” - od 16 do l9 lat 

 „B” - powyżej 20 lat 

           W grupie wiekowej „B” obowiązują dwie kategorie : proza i poezja. 

            W grupie wiekowej „A” obowiązuje jedna kategoria, w której można 

przedstawiać utwory poetyckie i prozatorskie.                                         

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich 

nawiązujących do motta konkursu w jednej z dwóch kategorii: 

 

 

I - Proza : gatunek dowolny  – do 10 stron maszynopisu 

 

II – Poezja należy przedstawić obowiązkowo 3 utwory poetyckie  



Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy 

poetyckie. 

 

5. Każda osoba może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę. 

 

6. Motto konkursu – cytat zaczerpnięty z poezji Hanny Makurat - laureatki "Powiewu 

Weny" w 2015 roku  - ma stanowić dla autorów inspirację.  

 

7. Wymagania techniczne : praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, 

czcionka Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy 

między wierszami 1,5) 

 

8. Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy dostarczyć w trzech 

egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD lub przesłać na adres : 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

84-200  Wejherowo ul. Kaszubska 14 

z dopiskiem : „Powiew Weny ” 

do 31 października 2017 roku 

 

9. Pracę konkursową należy opatrzyć godłem. Przez godło rozumie się słowo, logo, 

hasło maskujące właściwą tożsamość autora (inne niż w poprzednich edycjach 

konkursu, jeżeli autor brał w nich udział).  Godłem należy podpisać również osobną 

kopertę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, 

telefon, adres e-mail autora). Koperta powinna być zaklejona. 

 

10. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych 

konkursach ani publikowane. 

 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich przez 

Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. 

 

12. Do zgłoszenia należy dołączyć informację, że autor wyraża zgodę na bezpłatną 

publikację jego tekstu w almanachu pokonkursowym, a tym samym na poprawki 

redakcyjno-korektorskie. Informacja powinna zawierać czytelny podpis autora. 



 

13. Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, i III nagrody oraz wyróżnień w każdej 

kategorii oraz nagrodę GRAND PRIX. Dla młodzieży przewiduje się nagrody 

rzeczowe, dla dorosłych – finansowe. Organizator zastrzega sobie prawo do 

dowolnego podziału nagród : do nieprzyznania poszczególnych nagród i/lub 

wyróżnień. 

 

14. Warunkiem niezbędnym do odbioru nagrody jest obecność na uroczystym 

ogłoszeniu wyników. W przypadku absencji laureata, jego nagroda zostaje 

anulowana 

15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17 listopada 2017 roku o godz. 

17.00 

16. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: 

 Przewodnicząca Komisji Konkursowej – Danuta Balcerowicz – Dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Wejherowie 

 Honorowy członek Komisji Konkursowej – Bogdan Tokłowicz – Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa 

Członkowie komisji: 

 Dr Jolanta Laskowska – Adiunkt w Katedrze Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu 

Gdańskiego 

 Michał Jeliński – Kierownik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i 

Turystyki 

 Piotr Schmandt – pisarz, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

Pomorskiej 

 Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – teatrolog, kulturoznawca, bibliotekarz  

Sekretarz konkursu :  Krzysztof Powałka – pracownik biblioteki 

 

Nagrody finansowe funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 

Nagrody rzeczowe Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 


