
 
 

 
Lubisz pisać? Czujesz, że możesz opowiedzieć innym coś 
ciekawego? Spróbuj swoich sił w konkursie literackim 
„Zakochani w Warszawie” 
 
Jeżeli masz więcej niż 55 lat, lubisz pisać i potrafisz ciekawie 
opowiadać, zwłaszcza o swoim mieście, zapraszamy Cię do udziału w 
naszym konkursie na najlepszy tekst o tematyce związanej z Warszawą.  

 

Co muszę zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? 

Usiąść wygodnie w fotelu w domu lub w ogródku, napisać ciekawe opowiadanie, 
bajkę lub esej o tematyce związanej z Warszawą i wysłać go do nas na adres 
m.lojkowska@interwencjaprawna.pl do 10.10.2011r. Forma literacka tekstu może 
być dowolna. Tekst może być o samej Warszawie, ale Warszawa może być także 
tłem dla jakiejś ciekawej historii (musi być ważnym elementem).   

Jakie warunki musi spełniać tekst zgłoszony do konkursu? 

Tekst musi być napisany na komputerze. Jeżeli nie posługujesz się sprawnie 
klawiaturą, napisz ręcznie i poproś kogoś o przepisanie – rodzinę lub sąsiadkę. 
Możesz też skontaktować się z nami, pomożemy poszukać wolontariusza do 
przepisania tekstu.  

Objętość pracy zgłoszonej do konkursu nie może być mniejsza niż 4 strony 
maszynopisu oraz większa niż 10 stron maszynopisu. Do pracy dołącz informację o 
imieniu i nazwisku autora, adresie, kodzie pocztowym i miejscowości, telefon 
kontaktowy oraz adres e-mail. 

Kiedy i gdzie znajdę informację o wynikach konkursu? 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15.10.2011r. Informację podamy na 
naszej stronie internetowej.   
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Co mogę wygrać?  

Nagrodą w konkursie jest opublikowanie nagrodzonych tekstów w zbiorze 
opowiadań, który zostanie wydany na jesieni tego roku. Publikacja będzie 
rozpowszechniana bezpłatnie.  

Co jeszcze warto wiedzieć? 

Z wysłaniem tekstu nie czekaj do ostatniej chwili. Co miesiąc będziemy wyróżniali 
najciekawsze teksty i publikowali je na naszej stronie internetowej.  

Gdzie mogę się zgłosić jeżeli mam dodatkowe pytania?  

Organizatorem konkursu jest  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, którego biuro 
znajduje się przy Al. 3 Maja 12 lok. 510. Wszystkich informacji dotyczących 
konkursu udziela koordynatorka projektu Małgorzata Łojkowska pod adresem e-mail 
m.lojkowska@interwencjaprawna.pl 

 

Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu „Seniorzy – klawiaturą i piórem” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, współfinansowanego 
przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.  
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