
Regulamin  

Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości 

Słowiańskiej (OKTS) 

Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie Młodzieży na rzecz Aktywności, Rozwoju  
i Przedsiębiorczości „Młode Wilki” przy współpracy ze Studenckim Naukowym Kołem Slawistów  
i Kołem Naukowym Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego. 

 
Cel Konkursu 

 
Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności wyrażania myśli poprzez  utwór literacki, 

wsparcie młodych poetów i promocja ich twórczości. Konkurs ma umożliwić młodym talentom 
zaprezentowanie swoich prac. Najlepsze prace zostaną opublikowane. 

 
Uczestnicy Konkursu 

 
Uczestnikami konkursu mogą być studenci i doktoranci uniwersytetów i innych szkół 

wyższych. 

 
Zasady Konkursu 

 
1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 5 utworów nigdzie wcześniej nie 
publikowanych. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać odrębnymi całościami.  

2. Utwór literacki należy napisać na komputerze (czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, 
interlinia 1,5) i przesłać pocztą elektroniczną w formacie .doc, .docx lub .pdf wraz z formularzem 
zgłoszeniowym (załącznik nr 1) i oświadczenie o prawach autorskich (załącznik 2). 

3. Utwory przesłane przez uczestników muszą być pracami autorskimi napisanymi w języku 
słowiańskim (załącznik nr 3), który jest językiem obcym dla autora.  

4. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz 
organizatorów konkursu w celu ich publikacji.  

5. Brak spełnienia warunków określonych w regulaminie będzie stanowiło podstawę do dyskwalifikacji 
pracy.  

6.Dane osobowe uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.  

7. Jury przyzna nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce.  
 
8.Najciekawsze prace zostaną opublikowane w tomiku.  
 
9. Prace konkursowe należy nadesłać  do dnia 18 marca 2013 roku na adres oposkns@gmail.com. 
 W temacie wiadomości należy napisać: OKTS a w nawiasie podać oryginalny język utworu. 
Przykład: OKTS (język bułgarski). 

10.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomione drogą elektroniczną do 31 marca 2013 
roku. 

11. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 12 kwietnia 2013 roku w Studenckim Centrum Kultury 
w Opolu (ul. Katowicka 95) podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Słowiańskiej w ramach Dni Kultur Słowiańskich 2013. Laureaci będą mieli możliwość prezentacji 
swoich prac konkursowych. 

12. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu.  

13. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież  
w działaniu”. 

 

mailto:oposkns@gmail.com


(Załącznik nr 3  do Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Słowiańskie) 
 

…………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Oświadczam, że zgłoszony na konkurs utwór literacki jest mojego autorstwa i 

nie był nigdy wcześniej publikowany . 

Jestem świadomy, że wraz z uczestnictwem w konkursie przekazuję prawa 

autorskie do utworu na rzecz organizatorów w celu ewentualnej publikacji.  

 

 

 

…………………………………………………………… 

(podpis) 

 



(Załącznik nr 1 do Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości  Słowiańskiej) 
 

 
                                 Formularz zgłoszeniowy      

                                  do  
Ogólnopolskiego Konkursu  Twórczości Słowiańskiej 

 

Nazwa uczelni: Rok i kierunek studiów: 

Imię i nazwisko: Adres e-mail: 

Narodowość: Nr telefonu: 

Lp. Tytuł oryginalny utworu Język utworu Tłumaczenie tytułu w języku polskim* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

*W przypadku, gdy oryginalny utwór jest w języku polskim należy pozostawić puste pole. 



(Załącznik nr 2  do Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Słowiańskie) 
 
                                                                                                                             
 

 
 

Wykaz języków słowiańskich 
 

 

Lp. Język 

1. białoruski 
2. bośniacki 
3. bułgarski 
4. chorwacki 
5. czeski 
6. macedoński 
7. polski 
8. rosyjski 
9. serbski 
10. słowacki 
11. ukraiński 

 


