
Warszawa 10.09.2021 r.

IV Edycja Konkursu Literackiego
„Opowiem Wam Historię. Warszawa - dzielnice”

REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy

a
Partnerami :

Wawerskie Centrum Kultury
Dom Kultury „Dorożkarnia”
Dom Kultury ”Rembertów”

Dom Kultury „Wygoda”
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek
Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Centrum Kultury Wilanów

I. Cele konkursu:
 Kształtowanie postaw twórczych mieszkańców Warszawy i okolic
 Pozyskanie wartościowych pod względem artystycznym: wierszy, opowiadań 

inspirowanych historią, dniem dzisiejszym ludzi i dzielnic Warszawy (Ursusa, 
Wawra, Rembertowa, Mokotowa, Ursynowa, Targówka, Ochoty, Wilanowa)

 Zachęcenie do poznawania warszawskich dzielnic nie tylko pod względem 
geograficznym, ale również przez wyszukiwanie ciekawych zdarzeń, ludzi, 
legend, tajemnic.

II. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w tegorocznej edycji prace 
będą przyjmowane również drogą elektroniczną
 Nadesłanie na adres mejlowy organizatora; justyna.scibor@arsus.pl :

- wiersza lub zestawu trzech wierszy
- opowiadania

 Nadesłanie na adres organizatora wersji papierowej; Ośrodek Kultury 
„Arsus” 02-495 Warszawa ul. Traktorzystów 14.

 Jeden autor może przysłać na konkurs: dowolną ilość wierszy lub zestawów 
wierszy czy opowiadań, ale każde z nich musi być opatrzone innym godłem i 
wysłane w osobnych wiadomościach.

 Uczestnik Konkursu „Opowiem Wam Historię. Warszawa – dzielnice” z 
chwilą przysłania na konkurs swojej pracy( wiersz, zestaw wierszy, 
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opowiadanie) wyraża nieodpłatną zgodę na jego publikację w zbiorze 
nagrodzonych i wyróżnionych utworów w pokonkursowym zbiorze i 
rozpowszechnianie w celach niekomercyjnych.
Jednocześnie uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora oraz Partnerów 
projektu do ich prezentacji i publikacji w środkach masowego przekazu w celu
informacji i reklamy konkursu „Opowiem Wam Historię. Warszawa – 
dzielnice”, na stronach internetowych i portalu społecznościowym Facebook 
Organizatora oraz Partnerów.

 Wiersze i opowiadania muszą być opatrzone godłem: 

- na wysłanych mejlem egzemplarzach, plikach , nie może być żadnej 
informacji o autorze poza GODŁEM
- w papierowej wersji, poza tekstem przysyłanym na konkurs nie może być 
żadnej informacji o autorze poza GODŁEM

 Godło, to pseudonim autora, nie rysunek
 W osobnym pliku należy przesłać zeskanowane, podpisane i uzupełnione 

Załączniki.
 W przypadku papierowej wersji dane autora i załączniki powinny znaleźć się 

w osobnej kopercie na której również powinno być GODŁO autora.

III. Sposoby przysyłania prac na konkurs:

W mejlu powinny się znaleźć pliki zawierające:

1. Wiersz lub zestaw trzech wierszy albo opowiadanie opatrzone tylko godłem
2. informacje o uczestniku konkursu:

 imię i nazwisko – obowiązkowo 
 telefon lub mejl – obowiązkowo 
 kategorię w której składa swoją pracę  uczestnik konkursu

3. Załączniki

Prace przesyłane pocztą tradycyjną powinny zawierać:
1. Wiersz lub zestaw trzech wierszy albo opowiadanie opatrzone tylko godłem w 

trzech egzemplarzach dodatkowo obowiązkowo teksty konkursowe powinny być 
nagrane na płycie CD lub pendriwie 

2. Informacje o uczestniku konkursu ( w osobnej kopercie):
 Imię i nazwisko – obowiązkowo
 Telefon lub mejl – obowiązkowo
 Kategorię w której składa swoją pracę uczestnik konkursu

IV. Termin nadsyłania utworów mija 30.11.2021 r. 

 Prace prosimy przesyłać na adres: justyna.scibor@arsus.pl . W tytule 
wiadomości prosimy wpisać: konkurs „Opowiem Wam Historię. Warszawa - 
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dzielnice.” Lub Ośrodek Kultury „Arsus”02-495 Warszawa ul. Traktorzystów 
14 z dopiskiem „Opowiem Wam Historię. Warszawa – dzielnice”

 na konkurs należy przesłać utwory nigdzie wcześniej nie publikowane i nie 
nagrodzone

 zestawy nie spełniające warunków regulaminu nie będą oceniane przez 
jury

 oceny utworów dokona profesjonalne jury w którego skład wejdą między 
innymi: Ernest Bryll i Maciej Wojtyszko.

 konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20.12. 2021 r. 
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe podczas uroczystego 
spotkania w uzgodnionym terminie.
* Nagrody nie będą wysyłane pocztą, odbiór tylko osobisty. Dyplomy 
laureatom wysyłamy listem ekonomicznym.
* Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni kalendarzowych od oficjalnego 
rozdania nagród przechodzą do puli nagród przyznawanych w innych 
festiwalach i konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury „Arsus”
 

 Prace nagrodzone zostaną opublikowane w okolicznościowym 
pokonkursowym wydawnictwie. 

 Laureaci konkursu i jurorzy będą uczestniczyli w Biesiadzie Literackiej w
Centrum Kultury Wilanów, będzie jednocześnie promocją konkursu 
„Opowiem Wam Historię. Warszawa - dzielnice” oraz autorów 
nagrodzonych i wyróżnionych prac.

V. Jury oceni prace w następujących kategoriach:

 Wiersz i zestaw wierszy
 Opowiadanie

Jednocześnie wszystkie z wyżej wymienionych form literackich będą 
podzielone na:

 Dzieci – szkoła podstawowa 
 Młodzież i dorośli

Prace należy nadsyłać na adres: 
justyna.scibor@arsus.pl 
Sekretarzem konkursu jest Justyna Ścibor, kontakt pod nr telefonów: 
22 478 34 54, 606 856 393, e-mail: justyna.scibor@arsus.pl, www.arsus.pl 

Informacji będą udzielać również partnerzy projektu:
Wawerskie Centrum Kultury,
Dom Kultury „Dorożkarnia”,
Dom Kultury „Rembertów”,
Dom Kultury „Wygoda”,
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów,
Centrum Kultury i Aktywności dzielnicy Targówek,
Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Centrum Kultury Wilanów.
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