
 

 

„Tam, gdzie żyją dzikie dźwięki” 

Konkurs na oryginalny scenariusz słuchowiska dla dzieci 
 

Ogłaszając ten konkurs, chcemy stworzyć nowe słuchowiska dla dzieci, które obudzą fascynację 

teatrem dźwięku. Twórczość dla dzieci na ogół skupia się na formie wizualnej, której dźwięk jedynie 

towarzyszy. Tym razem chcielibyśmy, żeby odegrał główną rolę. Nie stawiamy autorom żadnych 

ograniczeń tematycznych i formalnych. Dzikie dźwięki mogą żyć za górami, za lasami, ale też w 

bloku obok. Można je usłyszeć w spokojną noc nad jeziorem, ale i w zatłoczonym metrze. Dzikie 

dźwięki żyją wszędzie, trzeba je tylko umieć usłyszeć. 

 

 
REGULAMIN 

 
§ 1  

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU LITERACKIEGO 
„TAM, GDZIE ŻYJĄ DZIKIE DŹWIĘKI” 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie z siedzibą przy ul. 

Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot. 

2. Konkurs rozpocznie się 26 stycznia 2015 roku i potrwa do 12 kwietnia 2015 roku. 

 

§ 2 
KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest napisanie  scenariusza oryginalnego słuchowiska dla dzieci od 4 do 9 lat 

w dowolnej poetyce i konwencji przekazujących opowieść dającą podstawę do realizacji 25 

minutowego słuchowiska. 

 

§ 3 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników 

Organizatorów oraz członków ich rodzin.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i podpisanie Regulaminu oraz 

Oświadczenia, które jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.  

3. Podpisany Regulamin oraz Oświadczenie są załącznikiem do złożonej pracy.  
 

§ 4 
ZASADY KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać jeden tekst opatrzony godłem. W zaklejonej 

kopercie opatrzonej takim samym godłem prosimy o podanie imienia, nazwiska i danych 

teleadresowych umożliwiających kontakt z autorem.  



 

 

Przesyłki z pracami konkursowymi prosimy przesyłać na adres:  

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot do 20 marca 2015 

roku z dopiskiem „Konkurs na słuchowisko” (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Praca napisana w języku polskim o objętości do 22 standardowych stron w dowolnej 

poetyce i konwencji fabularnej, dająca podstawę do realizacji 25 minut słuchowiska. 

3. Do pracy w postaci wydruku, należy dołączyć pracę w wersji elektronicznej (preferowany 

format doc) na płycie CD. 

4. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa 

w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. 

5. Z chwilą nadesłania tekstu konkursowego Uczestnik udziela Miejskiej Bibliotece Publicznej 

nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, która ma charakter licencji niewyłącznej na 

następujących polach eksploatacji:  

a. nadanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej,  

b. wpisanie do pamięci komputera,  

c. wprowadzenie i prezentacja na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej 

oraz Międzynarodowego Festiwalu Literacki Sopot 

d. prezentacja w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej lub w innej lokalizacji,  

e. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, 

optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz wprowadzenie do obrotu, w dowolnej 

liczbie egzemplarzy, w charakterze materiałów informacyjnych lub reklamowych 

dotyczących Konkursu, materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących 

Organizatorów. reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.  

6. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 
 

§ 5 
OCENA I NAGRODA 

1. Do oceny złożonych prac zostało powołane profesjonalne jury w składzie: Barbara 
Gawryluk, Janusz Kukuła, Romuald Pokojski i Grzegorz Wasowski.  

2. Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace spełniające warunki formalne i merytoryczne.  

3. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 

3000 zł. Jury zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału pozostałej kwoty.  

4. Zwycięska praca będzie brała udział w konkursie zamkniętym organizowanym wspólnie z 

Teatrem Miejskim Miniatura w Gdańsku i Teatrem Polskiego Radia na realizację 

słuchowiska. Warunkiem przystąpienia do tego konkursu będzie akceptacja regulaminu 

konkursu zamkniętego przez autora zwycięskiej pracy. Nagrodą w konkursie zamkniętym 

będzie realizacja słuchowiska w studiu Teatru Polskiego Radia, emisja na antenie Polskiego 

Radia oraz wydanie słuchowiska na płytach winylowych oraz w wersji elektronicznej przez 

Miejski Teatr Miniatura.  

5. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Każdy z autorów 



 

 

otrzyma bezpłatnie 15 egzemplarzy książki.  

6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 12 kwietnia 2015 r. 

7. Autorzy nagrodzonych utworów nie otrzymają żadnego dodatkowego honorarium 

związanego z wydaniem antologii.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzone utwory związane ze stronami 

redakcyjnymi.  

9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie 

internetowej Międzynarodowego Festiwalu „Literacki Sopot” www.literackisopot.pl, a 

autorzy zwycięskich prac zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach postępowania 

konkursowego.  

10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną 

zdyskwalifikowane.  

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury konkursu.  
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Złożenie przez uczestnika pracy na konkurs uważane będzie jednoznaczne z uznaniem 

warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych oraz 

rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.z Dz.U. z 2002 roku 

Nr 101, poz. 926 z późn zmianami). 

2. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia firm pocztowych czy 

kurierskich, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. 

3. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych 

z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych, nieczytelnych lub 

nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

 

 

Miejscowość, data, podpis uczestnika konkursu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OŚWIADCZENIE  
 

KONKURS NA ORYGINALNY SCENARIUSZ SŁUCHOWISKA DLA DZIECI 
„TAM, GDZIE ŻYJĄ DZIKIE DŹWIĘKI” 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI SOPOT 2015 
 
Oświadczam, iż utwór (scenariusz słuchowiska) jest wynikiem mojej oryginalnej twórczości i nie 

narusza praw osób trzecich. Prawa autorskie oraz dobra osobiste i majątkowe do utworu nie są 

ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Oświadczam  ponadto, że utwór nie był 

publicznie rozpowszechniany lub udostępniany za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu 

lub rozpowszechniania.  

 

Zobowiązuję przenieść na Organizatora całość praw autorskich do utworu bez żadnych ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

 

Oświadczam, że dane zawarte w Oświadczeniu są zgodne z prawdą.  

Akceptuję Regulamin konkursu na oryginalny scenariusz słuchowiska dla dzieci. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu zgłoszeniowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." 
 
DANE AUTORA 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia: 

Adres (ul./nr):  

Kod, miasto:  

Telefon:   

e-mail:  

Krótka nota biograficzna  

 

 

Data, podpis Autora  


