
Regulamin Konkursu Literackiego  na esej „Twórczość Ignacego Krasickiego w 

odniesieniu do realiów dnia dzisiejszego” 

 

§ 1 

Organizator i czas trwania Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Literackiego na esej „Twórczość Ignacego Krasickiego w 

odniesieniu do realiów dnia dzisiejszego” (zwanego dalej "Konkursem") jest Stowarzyszenie 

w Muzeum – Zamek Lidzbarski „Biały Kruk Gotyku” z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, 

Plac Zamkowy 1, zwane dalej "Organizatorem Konkursu". 

2. Konkurs rozpoczyna się 10 maja 2011 r. i trwać będzie do 10 lipca 2011 r. Ogłoszenie 

wyników nastąpi 22 lipca 2011 r. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

obywatelstwo polskie, która do 10 lipca 2011 r. prześle na adres Stowarzyszenie w Muzeum 

– Zamek Lidzbarski „Biały Kruk Gotyku”, Plac Zamkowy 1; 11-100 Lidzbark 

Warmiński z dopiskiem "Konkurs Literacki", esej swojego autorstwa, o tematyce 

spełniającej warunki Konkursu (dalej zwaną "Utworem"). 

2. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość 

osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na 

rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić 

plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi 

nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów. 

3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej 

warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W 

przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w  § 2 pkt 2 uczestnik Konkursu będzie 

zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. 

§ 3 

Cel Konkursu i tematyka prac 

1. Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród mieszkańców regionu twórczości 

najsłynniejszego mieszkańca Zamku w Lidzbarku Warmińskim – Ignacego Krasickiego oraz 

jednej z jego pasji - literatury. 

2. Tematyka prac musi dotyczyć odniesienia twórczości Ignacego Krasickiego do dzisiejszych 

realiów. 

3. Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest esej. 



§ 4  

Zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 10 lipca 2011 r. swój Utwór (decyduje 

data stempla pocztowego) w postaci wydruku oraz dołączyć Utwór na nośniku 

elektronicznym, z którego wydruk został wykonany. 

2. Objętość wydruku nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu 

(1800 znaków na stronie). 

3. Nadesłane Utwory nie będą odsyłane do autorów. 

4. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane w języku polskim. 

5. Do 23 lipca 2011 r. Jury spośród nadesłanych Utworów wyłoni (większością głosów) trzy, 

którym przyzna odpowiednio nagrody wymienione poniżej. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 22 lipca 2011 r. przy okazji obchodów 

Imienin X.B.W. Ignacego Krasickiego Edycji II. 

8. W Konkursie przewidziano następujące nagrody rzeczowe: 

I nagroda rzeczowa o wartości 800 zł 

II nagroda rzeczowa o wartości 600 zł 

III nagroda rzeczowa o wartości 500 zł 

 

9. Wartości nagród określone w § 4 pkt 8 są wartościami brutto.  

10. Jury ma również prawo do nieprzyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub 

innego rozdziału nagród i wyróżnień (np. w przypadku ewentualnego sponsora). 

11. Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nie odpowiada za zagubienie maszynopisu.  

12. Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie prac, które nie zostały nagrodzone ani 

wyróżnione w Konkursie. 

13. Nagrodzone utwory będą wykorzystywane w publikacjach np. przez patrona prasowego. 

13. Utwory, które wzbudziły zainteresowanie Organizatora Konkursu, jednak nie zostały 

nagrodzone, mają również szansę na publikacje. W takim przypadku Organizator Konkursu 

skontaktuje się z autorem Utworu najpóźniej w ciągu 1 roku od zakończenia Konkursu. 



§ 5 

Odbiór nagrody 

1. Nagrodę może odebrać Uczestnik Konkursu, którego praca została nagrodzona lub osoba 

przez niego upoważniona do odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody w ciągu 30 dni będzie 

traktowane jako rezygnacja z nagrody. W przypadkach szczególnych (wypadki losowe) 

Organizator Konkursu może przedłużyć termin odbioru nagrody. 

2. Nagrody zostaną wręczone najpóźniej 22 sierpnia 2011 r. 

§ 6 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie 

www.bialykrukgotyku.org. 

2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu jest Aleksandra 

Górecka – Ostrowska. 

3. Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik 

wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie 

prawo wglądu do nich i ich poprawiania. 

4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy prawa. 

 


