
Konkurs Twórczości Artystycznej Amatorów im. Jakuba Wojciechowskiego 

REGULAMIN 

 

 Organizator: 

Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin, 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin – współorganizator. 

 Cele konkursu: 

Celem konkursu jest popularyzacja postaci Jakuba Wojciechowskiego, 

barcinianina, literata – amatora, autora „Pamiętnika własnego robotnika” 

oraz opowiadań „Raz kiedyś a obecnie”, laureata Złotego Wawrzynu 

Akademickiego za wybitne zasługi dla literatury polskiej, przyznanego przez 

Polską Akademię Literatury, a także promocja artystycznej twórczości 

amatorów w różnych dziedzinach. 

 W konkursie oceniane będą prace w trzech kategoriach: 

1. Literatura 

a. poezja 

b. proza 

2. Plastyka 

a. malarstwo, rysunek, grafika 

b. rzeźba, instalacje 

3. Pogranicze sztuk i rękodzieło 

 

 Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia z terenu powiatu 

żnińskiego. 

 Zasady udziału: 

Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy prace. 

Przyjmowane będą tylko prace indywidualne. 

Każda praca powinna być oznaczona logiem/godłem przygotowanym przez 

uczestnika. 

Uczestnik dostarcza Organizatorowi prace wraz z kopertami oznakowanymi 

logiem/godłem takim samym jak na pracy, w której znajdować się muszą: 

- imię i nazwisko autora 



- datę urodzenia  

- dokładny adres, numer telefonu i/lub e-mail 

- nazwa kategorii, w której autor bierze udział 

- podpisane oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu 

 Termin i miejsce składania prac: 

Prace wraz z kopertami należy dostarczyć do 3 lipca 2017 r. do Miejskiego 

Domu Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin (budynek Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Barcinie, wejście ze szczytu od strony basenu  

i przedszkola). 

 Jury i nagrody: 

Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie jury. 

Jury powołuje Organizator. 

Jury przyzna w każdej z kategorii trzy nagrody: I, II i III oraz wyróżnienia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w którejś  

z kategorii lub innego ich podziału. 

Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. 

 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 

Rozstrzygnięcie Konkursu Twórczości Artystów Amatorów im. Jakuba 

Wojciechowskiego nastąpi 7 października 2017 r. O dokładnej godzinie  

i miejscu rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje uczestników 

korespondencyjnie lub telefonicznie. 

 Sprawy organizacyjne: 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone  

w czasie transportu prace. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac. 

Wszystkie prace konkursowe podlegają zwrotowi autorowi, który powinien 

odebrać je osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną. 

Bliższych informacji udziela Milena Grobelska tel. 669 820 243 lub e-mail 

m.grobelska@o2.pl 


