
R E G U L A M I N  

V KONKURSU LITERACKIEGO 
„O ZŁOTĄ STALÓWKĘ PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE” 

Preambuła 

Gatunkiem, z którym proponujemy zmierzyć się tegorocznym uczestnikom konkursu  
o Złotą Stalówkę Prezydenta Piekar Śląskich, jest reportaż. Reportaż poszerza naszą 
wiedzę o świecie, ale także o ludziach – pozwala lepiej poznać ich emocje, trudne 
życiowe wybory, zawiłe koleje losu, sukcesy i porażki. Tematem reportażu może być 
wszystko, jednak konkurs wymaga przynajmniej elementarnego zawężenia tematyki 
prac, dlatego proponujemy temat: „Śląsk zawsze inny”. Na temat historii, tożsamości  
i przyszłości Górnego Śląska, którego ważnym elementem są Piekary Śląskie,  toczy się  
żywa dyskusja. To dobry moment, by – właśnie poprzez teksty reporterskie – pokazać 
interesujące, zmieniające się oblicza Śląska i naszego miasta. Konkretne pomysły zależą 
od Was, nie stawiamy żadnych ograniczeń poza jednym: tekst musi być reportażem. 

Organizator i czas trwania Konkursu: 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich. 

2. Honorowy Patronat nad Konkursem pełni Prezydent Miasta Piekary Śląskie. 

3. Konkurs trwać będzie do 16 listopada 2012 r. Dzień ten jest ostatecznym 
terminem składania prac.  

4. Prace konkursowe można oddać w siedzibie MBP przy ulicy Kalwaryjskiej 62 D  
w godzinach pracy Biblioteki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 20 
oraz w soboty od 9 do 14. W przypadku przesłania pracy pocztą, decyduje data 
stempla pocztowego. 

Uczestnictwo w Konkursie: 
1. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każda osoba, która 

ukończy 16 rok życia do końca roku kalendarzowego, w którym organizowany jest 

Konkurs, bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. Zadaniem konkursowym jest napisanie reportażu na temat „Śląsk zawsze inny”. 

3. Złożony do Konkursu reportaż powinien być relacją, która stanowi żywy opis 
ludzi i zdarzeń, znanych autorowi z bezpośredniej obserwacji lub których przebieg 

zna z relacji świadków, dokumentów lub innych źródeł. Może zawierać cytaty  
i wypowiedzi świadków zdarzenia. 

4. Praca musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, 
wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, być zgodna  
z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach. 

5. Składając pracę w Konkursie, uczestnik wyraża tym samym zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.97 Dz.U nr 133 poz.883 z późn. zm.). 



Zasady Konkursu: 

1. Prace na Konkurs należy składać w formie wydruku komputerowego  
w jednym egzemplarzu i w postaci elektronicznej na adres e-mail: 
bc@biblioteka.piekary.pl 

2. Reportaż nie może przekraczać objętości 20 tysięcy znaków licząc ze spacjami. 

3. Prace konkursowe należy podpisać (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, 
telefon kontaktowy). 

4. Zgłoszone do Konkursu reportaże oceni jury w składzie: 

· Wojciech Jagielski – pisarz, dziennikarz, korespondent wojenny, laureat 
znaczących nagród literackich 

· Julianna Jonek – Instytut Reportażu,   
· Artur Madaliński – filolog, krytyk literacki, publicysta, 
· Elżbieta Szreter – filolog, polonista. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone m.in. w prasie lokalnej, na stronie 
internetowej Biblioteki i Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. 

6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w połowie grudnia 2012 roku. 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 
przesłanego utworu w akcjach towarzyszących Konkursowi. 

8. Złożone na Konkurs prace pozostają w dyspozycji Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonywania skrótów 
publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów. 

 

 
 

 

Piekary Śląskie, dnia 28 sierpnia 2012 
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