
 

I Akademicki Konkurs  

na najlepszy tekst publicystyczny o tematyce regionalnej  

Bielsko-Biała 2014-2015 

 

Regulamin 

 1. Konkurs jest organizowany przez Katedrę Literatury i Kultury Polskiej oraz 

Katedrę Teorii i Praktyk Komunikacji pod honorowym patronatem Rektora ATH i 

Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej, przy współudziale Redakcji „Kalendarza Beskidzkiego”. 

 2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży – uczniów klas I-III (licea) oraz uczniów 

klas I-IV (technika) szkół ponadgimnazjalnych Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, 

pszczyńskiego, czechowickiego, żywieckiego, cieszyńskiego i oświęcimskiego.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest doręczenie lub nadesłanie tekstu 

publicystycznego: reportażu, artykułu lub wywiadu w postaci wydruku komputerowego, 

nawiązującego do tematyki regionalnej, tj. związanej z „małą ojczyzną” autora 

nadesłanej pracy, w terminie do 15 marca 2015 roku na adres: 

Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji ATH 

ul. Willowa 2 

43-300 Bielsko-Biała 

z dopiskiem: „Konkurs publicystyczny – 2015” 

4. Prace należy podpisać pseudonimem. Dane osobowe o autorze (zawierające obok 

imienia i nazwiska także informacje o klasie i szkole, do której uczęszcza uczestnik 

konkursu – np. Jan Kowalski, uczeń kl. II o profilu humanistycznym, LO im. M. 

Kopernika w Bielsku-Białej) wraz z numerem telefonu kontaktowego należy umieścić w 

zamkniętej kopercie dołączonej do pracy, na której powinien znaleźć się pseudonim i 

wiek uczestnika konkursu (np. „E.E. Kirsch”, lat 16) 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat Katedry Literatury i 

Kultury Polskiej ATH, tel. (033) 4287261 

 5. Konkurs nie obejmuje tekstów wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych 

konkursach. 

 6. Jury Konkursu stanowią:  

Tomasz Stępień – przewodniczący 

Artur Pałyga  

Ireneusz Gielata 

Tomasz Bielak 



Aleksandra Banot 

7. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 

 8. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.  

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych 

prac oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz 

bez honorarium autorskiego.   

 11. W konkursie nagradzane będą trzy najlepsze teksty publicystyczne. Przy ocenie 

jurorzy wezmą pod uwagę warsztat językowy oraz tematykę utworów. Laureaci 

konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe, których uroczyste wręczenie 

odbędzie się podczas inauguracji XVI Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki w czerwcu 

2015 r.  

 12. O terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureaci oraz ich 

opiekunowie (np. nauczyciele poloniści, rodzice) zostaną powiadomieni telefonicznie lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 13. Nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną opublikowane na łamach rocznika  

„Kalendarz Beskidzki”  i na łamach periodyków „Świat i Słowo” oraz „Media i 

Społeczeństwo”, a także na stronach internetowych Wydziału Humanistyczno-

Społecznego oraz Katedry Literatury i Kultury Polskiej ATH. 

14. Laureatom konkursu przysługuje prawo do podjęcia studiów na kierunku filologia 

polska prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. 

15. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 


