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I. Organizatorami konkursu są: 

1. Starostwo Powiatowe w Mońkach 

2. Knyszyński Ośrodek Kultury 

3. Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta  

II. Tematyka: 

Konkurs literacki organizowany przez Knyszyński Ośrodek Kultury od 2015 roku, poświęcony 
wybitnej pisarce ludowej – Elżbiecie Daniszewskiej, jest adresowany do pisarzy amatorów  
i poetów  związanych ze środowiskiem wiejskim. 

1. Tematyka utworów winna odzwierciedlać codzienne życie wsi, identyfikację i związki 
autora z miejscem zwanym „Małą Ojczyzną”. 

2. Jury przyzna nagrodę specjalną za utwór nawiązujący do obchodów 100-lecia urodzin św. 
Jana Pawła II. 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, którzy przygotują jeden wiersz lub 
prozę (bajka, anegdota, legenda, przekaz etnograficzny) objętość do 5 stron. Utwory nie 
mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

2. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wiersz oraz prozę. 

3. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 września 2020 r. o godz. 1100  w Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury  podczas VI Biesiady Literackiej im. Elżbiety Daniszewskiej. 

5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza lub prozy 
ze słownym godłem (pseudonimem) i dopiskiem „Konkurs Literacki im. Elżbiety 
Daniszewskiej” na e-mail: renatka1291@wp.pl i grzeszczyk.anna@gmail.com   

do dnia 20 sierpnia 2020 r. Zgłoszone prace literackie będą prezentowane przez autora 
lub osobę przez niego wskazaną podczas VI Biesiady Literackiej im. Elżbiety Daniszewskiej. 
Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową. Po przesłaniu prac konkursowych 
otrzymacie Państwo potwierdzenie e-mailem.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych  
i wyróżnionych wierszy i prozy. 

7. Dane organizatora: Knyszyński Ośrodek Kultury, Rynek 39, 19-120  Knyszyn, tel. 
857279972, 697870111, www.kok.knyszyn.pl 
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IV. Nagrody: 

Najlepsza praca konkursowa zostanie uhonorowana Statuetką Nagrody Literackiej  
im. Elżbiety Daniszewskiej 

Pozostali Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

Prace będą oceniane w równorzędnych kategoriach poezji i prozy. Jury może przyznać 
nagrodę lub wyróżnienie za zestaw lub za jeden szczególnie wartościowy utwór. 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie zapisy 
zawarte w niniejszym regulaminie. O wszystkich sprawach nieujętych w nim decydują 
organizatorzy. 

2. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac w całości lub fragmentach, na 
swoich stronach internetowych oraz w materiałach, publikacjach i wydawnictwach 
promocyjnych, z podaniem tytułu oraz imienia i nazwiska autora. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z 
realizacją niniejszego regulaminu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 


