
W związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową, Pałac Młodzieży im. Juliana  
Tuwima w Łodzi ogłasza III Wojewódzki Konkurs Literacki „Młodzież pamięta”. 
Do udziału  zapraszamy uczniów  szkół  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych  z  terenu  województwa  
łódzkiego.

Regulamin konkursu

Organizator:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
Pracownia Języka Polskiego – grupa literacka Silva Rerum 
Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”

Cele konkursu:
1. Motywowanie młodzieży do rozwijania zdolności literackich.
2. Uwrażliwianie młodzieży na piękno słowa pisanego.
3. Motywowanie młodzieży do poszerzania wiedzy historycznej.
4. Motywowanie młodzieży do krytycznego postrzegania rzeczywistości.
5. Propagowanie postaw szacunku i tolerancji.

Regulamin:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• uczniowie szkół gimnazjalnych
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2. Każdy uczestnik przysyła jedno krótkie opowiadanie (maksymalnie trzy strony formatu A4). 
3. Opowiadanie musi stanowić samodzielną pracę uczestnika (dopuszcza się opiekę nauczycie-

la).
4. W konkursie biorą udział tylko opowiadania dotychczas nigdzie niedrukowane ani nienagradzane. 
5. Opowiadanie musi być związane z tematem konkursu. Powinno więc być inspirowane wyda-

rzeniami historycznymi lub poruszać problematykę współczesnych konfliktów na tle raso-
wym. Inspiracją mogą stać się wydarzenia o zasięgu międzynarodowym lub krajowym. Nie-
mniej równie mile widziane będą opowiadania, których akcja rozgrywa się w lokalnych śro-
dowiskach i dotyczy zjawisk dyskryminacji rasowej, które są obiektem doświadczeń lub za-
interesowań współczesnej młodzieży. 

6. Opowiadanie należy przysłać do dnia 30 kwietnia 2012 roku na adres Organizatora lub dostarczyć 
osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży. Na kopercie prosimy dopisać „konkurs literacki”. Prace 
można również przesłać drogą mailową (konkurs.palac@op.pl).

7. Prace nadesłane po terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
8. Każde opowiadanie należy przesłać w trzech egzemplarzach.
9. Każdy egzemplarz należy oznaczyć słownym godłem (pseudonim literacki).



10. Do koperty z opowiadaniem, w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy  
włożyć informację na temat autora. Informacja ta powinna zawierać następujące dane:

• imię i nazwisko, wiek 
adres, e-mail, i telefon kontaktowy 

• adres szkoły, telefon kontaktowy do szkoły
• informację na temat kategorii wiekowej
• informację, czy udział w konkursie odbywa się pod opieką nauczyciela. Jeżeli tak, prosimy 

podać imię i nazwisko nauczyciela
11. Do wydruku prosimy również dołączyć konkursowe teksty w formie elektronicznej (na nośniku CD). 
12. Prace przysłane drogą elektroniczną powinny również być podpisane godłem.            W osobnym  

dokumencie (zatytułowanym jak godło) należy przesłać wskazane wyżej informacje o autorze.
13. Nadesłane opowiadanie oceni jury powołane przez Organizatora.
14. Jury nagrodzi 3 najlepsze opowiadania w każdej kategorii. 
15. Jury może również przyznać wyróżnienia dla wybranych autorów.
16. Wyłonieni przez jury autorzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
17. Dodatkową nagrodą będzie publikacja tekstów w wydawnictwach PM oraz na stronach interneto-

wych.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  wykorzystania nadesłanych tekstów oraz danych osobo-

wych autorów do realizacji celów statutowych placówki.
19. Organizatorzy nie odsyłają utworów zgłoszonych do konkursu.
20. Rozstrzygnięcie konkursu i jego uroczyste zakończenie nastąpi w maju 2012 r. w Pałacu Młodzieży.  

O dokładnym terminie Zwycięzcy zostaną poinformowani przez  Organizatorów.
21. Nagrody należy odebrać osobiście. Organizatorzy nie przesyłają nagród.
22. Zgłoszenie utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że są to utwory własne, nie-

publikowane  i  nienagradzane  w  konkursach,  a  także  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  
i publikowanie danych osobowych autora oraz nadesłanych tekstów w celach promocyjnych niniej -
szego konkursu oraz w publikacjach PM.

Utwory należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2012 r. na adres:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86
94- 050 Łódź
konkurs.palac@op.pl

Utwory zgłoszone do konkursu można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu 
Młodzieży w godz. 10 00 – 17 00 (pn.- pt.).


