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WOLSKIE CENTRUM KULTURY
zaprasza do udziału w konkursie literackim pt. 

Lata dwudzieste, Lata trzydzieste
w ramach 21. Edycji Przeglądu Swobodnych Inicjatyw 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli zarówno reprezentujący placówki kultury, 
oświaty, jak i osoby indywidualne z województwa mazowieckiego. 

Konkurs odbywa się jednocześnie w kilku kategoriach. Wszystkie regulaminy 
i karty uczestnictwa poszczególnych kategorii, znajdują się na stronie internetowej 
Wolskie Centrum Kultury www.wck-wola.pl, w zakładce konkursy, przeglądy
                                                                   
Prace literackie można nadsyłać w terminie do 20 lutego 2018 r.
(decyduje data stempla pocztowego)

Jury dokona oceny nadesłanych prac do 9 marca 2018 r.
Informacje o wynikach konkursu będzie można uzyskać od 12 marca 2018 r.
na stronie internetowej - www.wck - wola.pl
                                         
Warunki uczestnictwa i kryteria, jakie powinny spełniać prace:
• opowiadanie (do czterech stron A4),
• scenariusz teatralny lub filmowy (do czterech stron A4),
• tekst piosenki, skecz, scenka, monolog,
• nadsyłane teksty powinny być w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu  

(tekst pisany ręcznie nie będzie rozpatrywany),
• nadesłanie tekstu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nieodpłatne wykorzystanie 

(we fragmentach lub w całości) przez organizatora konkursu (w przypadku wykorzystania utworu nazwisko jego 
autora będzie każdorazowo zamieszczane),

• zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać jedynie na karcie uczestnictwa (wzór karty znajduje się również 
na stronie www.wck-wola.pl),

• jedna karta przeznaczona jest dla jednej pracy, powinna być wypełniona czytelnie.

Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać jedynie na karcie uczestnictwa 
• jedna karta przeznaczona jest do jednej pracy,
• powinna być wypełniona czytelnie,
• każda praca musi być podpisana - oznaczona metryczką

Metryczka (zdjęcia muszą być podpisane)
21. PSI
imię, nazwisko, tytuł pracy, 
nazwa i adres reprezentowanej placówki (jeśli jest)

W Przeglądzie nie będą uczestniczyć prace
• przysłane po terminie,
• prace zbiorowe,
• przysłane bez karty uczestnictwa lub z kartą nieprawidłowo wypełnioną,
• uszkodzone w czasie transportu, 
• nie podpisane 

uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Wolskim Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 
21 marca 2018 r., w środę o godz. 17.00

Informacje dodatkowe
• kopie prac nagrodzonych i wyróżnionych, w formie elektronicznej, pozostają w archiwum organizatora,  

który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania, podając każdorazowo imię i nazwisko autora,
• prace biorące udział w konkursie, należy odebrać osobiście, w naszej siedzibie, do dnia 30 maja 2018 r. 
• organizator nie pokrywa kosztów, noclegów, przejazdów i wyżywienia.
 
Kontakt
Wolskie Centrum kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
01-184 Warszawa,  ul. Działdowska 6,tel. / faks (0-22) 632-31-91,
632-31-96, 631-69-89; Dorota Marat, e-mail  d.marat@wck-wola.pl
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1. Kategoria konkursowa   

2. Imię i nazwisko oraz wiek autora

3. Pełna nazwa i adres instytucji patronującej lub osoby indywidualnej 

tel.             faks         e-mail  

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem postanowień zawartych w regulaminie.

                                                                                           ............................................ 
   (miejscowość i data)                                                                                     (podpis osoby zgłaszającej) 
                                                          (pieczątka instytucji patronującej)

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO 21. PSI


