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REGULAMIN
Konkursu Pamiętnikarskiego „Wyfrunęli”
Organizatorem konkursu jest Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”.
Konkurs ma na celu zobrazowanie życia Polaków w krajach Unii Europejskiej, ich pozycji
społecznej i doświadczeń emigracyjnych.
Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy w czasie po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej wyruszyli w poszukiwaniu pracy czy lepszego życia do krajów Starej Unii,
niezależnie od tego, czy nadal tam przebywają, czy postanowili wrócić do Ojczyzny.
Na konkurs można nadsyłać tylko własne pamiętniki, dzienniki, zapiski, refleksje, relacje, opisy
i komentarze, napisane dawniej bądź teraz na hasło konkursowe, dotyczące emigracyjnych
doświadczeń. Prosimy, aby objętość prac nie przekraczała 80 tysięcy znaków komputerowych
– dwóch arkuszy wydawniczych.
Teksty w postaci wydruków komputerowych (z dołączoną wersją elektroniczną) lub czytelne
rękopisy należy nadsyłać w trzech egzemplarzach pod adresem:
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”
ul. Piłsudskiego 83
18-403 Łomża
Polska
z dopiskiem: Konkurs „Wyfrunęli”
w terminie do 30 września 2009 r. (decyduje data wpływu przesyłki).
Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
Do pracy należy dołączyć dokładne dane kontaktowe autora: imię i nazwisko, adres
pocztowy, e-mail, telefon, PESEL oraz oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Stopka” dla celów przeprowadzenia
Konkursu Pamiętnikarskiego „Wyfrunęli”. Mile widziane będą dodatkowe informacje: wiek,
wykształcenie, stan rodzinny, zawód, doświadczenie zawodowe itp.
Nadesłane prace oceni jury powołane przez organizatora, złożone z naukowców, publicystów,
redaktorów, które przyzna nagrody w wysokości:
I nagroda – 10 tys. zł;
II nagroda – 5 tys. zł;
oraz trzy wyróżnienia po 1 tys. zł.
Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w grudniu 2009 r. Przy czym
wydanie głównych nagród może nastąpić wyłącznie do rąk laureatów.
Nadesłane prace z chwilą dotarcia do organizatora stają się jego własnością ze wszelkimi z
tego tytułu wypływającymi prawami do dysponowania nimi, w tym publikacji w całości lub we
fragmentach.
Decyzję o zakwalifikowaniu tekstów lub ich fragmentów do druku podejmie powołany przez
organizatora komitet redakcyjny.
Na życzenie autora zamieszczone w nadesłanym materiale w publikacji nie ujawnimy jego
nazwiska.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Oficyna Wydawnicza „Stopka” w Łomży,
tel. 086 216 42 61 w. 24, 25, 26, e-mail: oficyna@stopkapress.com.pl.

