
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „NEVER ENDING STORY” 

1. Organizator: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach  

2. Cele konkursu 

• zachęcenie do pisania i prezentacji własnych utworów, 

• poszukiwanie nowych talentów literackich, 

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, 

• doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich. 

3. Zasady konkursu 

• konkurs adresowany jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, w którym w sposóbzabawny, zaskakujący 

i pełny ciekawych wydarzeń zostanie dokończona historia rozpoczęta przez organizatora (do 

wyboru spośród historii poniżej), 

 

Radosława poznała ma warsztatach gotowania według kuchni pięciu przemian, które to warsztaty 

sprezentowała jej przyjaciółka, zaniepokojona, że Malwina kocha kluski w każdej postaci. Zapewne 

obawiała się, że minie kilka chwil, a Malwina sama będzie wyglądać jak ta kluska, 

 

Pory roku zmieniają się, przechodząc jedna w drugą – tak dzieje się w świecie zamieszkanym przez 

ludzi. Ale w magicznej Przystani Elfów było inaczej. Istniała tam granica, która dzieliła ją na dwie 

krainy. W jednej – Krainie Ciepła – ciągle  trwała wiosna, lato i jesień, a w drugiej – Krainie Zimna – 

zima, 

 

W poniedziałkowy poranek Olivia spotkała się ze swoim starym znajomym, Clayem. Siedząc w jego 

gabinecie, spokojnie wysłuchała diagnozy, która nie pozostawiała żadnych złudzeń. Widząc współczucie 

kardiologa, odwróciła wzrok. Z dwudziestego trzeciego piętra manhattańskiego wieżowca spojrzała na 

niebo, po którym właśnie przelatywał helikopter. Był chłodny, październikowy dzień, 

 

W dwutysięcznym roku nad Doliną Warty przeszła straszliwa burza. Trwała bez przerwy przez trzy dni  

i trzy noce. Przerażone zwierzęta kryły się w najgłębszych norach. Małe dzieci chowały głowy pod 

poduszki, by nie słyszeć nieustającego huku grzmotów. W wielu domach zgasło światło, a dachy 

porwała wichura, 

 

W jednej chwili nauczyciel opowiadał o wojnie secesyjnej. A w następnej już go nie było. Zniknął. Bez 

żadnego „puff”. Bez rozbłysku. Bez wybuchu, 

 

Niezauważona przez nikogo dziewczynka podeszła bliżej i stanęła tuż obok. Kiedy spostrzegła, że 

chłopiec jest zapłakany, odruchowo uniosła rączkę i ujęła jego dłoń. Była zimna jak lód. Gdy tylko jej 

ciepłe palce dotknęły skóry, chłopiec drgnął i odwrócił się w jej stronę. Dziewczynka uśmiechnęła się  

i przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu, 

 

• forma: opowiadanie (1-3 strony A4) napisane na komputerze lub ręcznie, 

• prace przesłane na konkurs winny być własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowane, 

• prace opatrzone metryczką (Załącznik nr 2) zawierającą:  imię i nazwisko autora, wiek, adres 

zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail (w przypadku nieletnich autorów prac także 

numer telefonu rodziców/opiekunów oraz adres e-mail rodziców/opiekunów) należy złożyć 

osobiście w Bibliotece w Wyrach lub Bibliotece w Gostyni,  bądź przesłać na adres e-mail: 

wyry@gbp.wyry.pl, 

• termin dostarczania prac mija 30 czerwca 2021 r., 

 



• uczestnictwo w konkursie jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka przez Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Wyrach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która stanowi załącznik nr 1. 

• autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie. Szczegółowe 

informacje dotyczące wyników konkursu ukażą się na stronie internetowej Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Wyrach oraz facebooku, 

• fundatorem nagród książkowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach. Nagrody 

nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą 

do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i festiwalach organizowanych przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach, 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych  

w celach promocyjnych. Nadesłane recenzje pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu, 

• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

4. Postanowienia końcowe 

• nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na jej upublicznienie na stronie http://gbp.wyry.pl/, 

bibliotecznym facebooku, stronie i facebooku Urzędu Gminy oraz w miesięczniku Wicie, 

• biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin, 

• rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 9 lipca 2021 r., 

• organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów pod nr tel.: 505 439 272 oraz 

505 439 257 

 

http://gbp.wyry.pl/,

