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Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

ogłasza  

XV edycję Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila 
 
 
 

Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich, zarówno polskich, 

jak  i  zagranicznych. Autorkami i autorami prac konkursowych mogą zostać tylko osoby, 

które nie przekroczyły 20 roku życia. Przyjmujemy prace konkursowe napisane w języku 

polskim. 
 

W tej edycji Konkurs rozgrywać się będzie w czterech kategoriach – poezji, prozy, przekładu 

literackiego i etiudy filmowej. 
 

I. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości 

i tematyce. 

II. Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej 

łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę). 

III. Konkurs translatorski dotyczy przekładu wiersza Adrienne Rich XIII (Dedications) 

z tomu An Atlas of the Difficult World: Poems, 1988-1991 (1991) z języka angielskiego 

na język polski. Tekst znajduje się w załączeniu. 

IV. W konkursie na etiudę filmową zapraszamy do stworzenia filmowej interpretacji 

dzieła literackiego. Szczegółowy regulamin tej kategorii znajduje się w załączeniu. 
 

Termin nadsyłania prac: do 1 marca 2021 roku.  
 

Prace – wyłącznie w wersji elektronicznej, w pliku PDF – prosimy przesyłać na nasz adres: 

fanfil@amu.edu.pl, wskazując w temacie maila, której kategorii dotyczy zgłoszenie. Oprócz 

pracy do przesyłki elektronicznej prosimy dołączyć osobny plik PDF z dodatkowymi 

informacjami, które zawierać będą: imię i nazwisko autorki lub autora pracy – bez godła, 

adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, klasę; a także imię i nazwisko opiekuna 

literackiego, jego adres e-mail, adres szkoły. 
 

Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez uczestnika Konkursu – 

a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, również przez jego rodzica lub opiekuna 

prawnego – pisemnych oświadczeń: 
 

1. O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu na potrzeby Konkursu; 

2. O  zapoznaniu się z zasadami Konkursu, w tym dotyczącymi publikacji prac 

oraz przyznawania i wypłaty nagród oraz o akceptacji tych zasad; 
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3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wypełnia także 

opiekun literacki uczestnika Konkursu. 
 

Oświadczenia te powinny zostać potwierdzone odręcznym podpisem, zeskanowane 

i przesłane na adres sekretariatu Konkursu: fanfil@amu.edu.pl. Organizatorzy zastrzegają 

sobie możliwość weryfikacji tożsamości uczestników drogą telefoniczną lub mailową, także 

poprzez kontakt ze wskazanymi instytucjami edukacyjnymi. 
 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorem zgłoszonych 

dzieł jest uczestnik Konkursu, oraz z wyrażeniem zgody na ich nieodpłatne i nieograniczone 

czasowo i terytorialnie wykorzystanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu w celach promocyjnych lub informacyjnych, w tym także na ich publikację 

w drukowanych materiałach promocyjnych lub informacyjnych oraz na stronach 

internetowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym na stronach 

internetowych Instytutu Filologii Polskiej UAM i stronie domowej Konkursu. 
 

Uroczystość zdalnego rozstrzygnięcia Konkursu planujemy na maj 2021 roku. 
 

O dokładnej dacie poinformujemy drogą mailową. Informacja ta znajdzie się także na stronie 

domowej Konkursu: www.fanfil.amu.edu.pl, stronie Instytutu Filologii Polskiej: 

http://polonistyka.amu.edu.pl w zakładce „Dla kandydata” → „Konkurs  Literacki 

o     Nagrodę FanFila”, oraz na naszej stronie FB: https://pl-

pl.facebook.com/konkursliterackifanfil.  
 

Nagrody (w każdej z kategorii osobne i równorzędne) w tegorocznej edycji Konkursu 

wynoszą: 

 

I. Nagroda pierwsza: 1200 PLN 

II. Nagroda druga: 800 PLN  

III. Nagroda trzecia: 500 PLN  

 

Jury, w skład którego wchodzą prof. UAM dr hab. Irena Górska, dr Krzysztof Hoffmann, 

prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski, dr Sylwia Karolak, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, 

prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska – przewodnicząca jury, prof. UAM dr hab. Marcin Telicki 

i prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka, zastrzega sobie możliwość nieprzyznania którejś 

z nagród i dopuszcza przyznawanie nagród prywatnych przez osoby i instytucje. Jury 

decyduje również o umieszczeniu nagrodzonych prac na stronie domowej Instytutu Filologii 

Polskiej UAM w Poznaniu. 
 

W niniejszej edycji Konkursu przewidziano przyznanie nagród specjalnych: autorki 

i autorzy najlepszych prac nadesłanych spoza Polski mają szansę na uzyskanie zwolnienia 

z opłaty za pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w Uniwersytecie 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrody specjalne mogą zostać przyznane w każdej 

z czterech konkursowych kategorii. 
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Zgłaszając pracę do Konkursu, uczestnik oraz jego opiekun prawny potwierdzają, 

iż wyrażają zgodę na przestrzeganie zasad Konkursu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie 

i wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu (zgodę 

na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych wyraża również opiekun literacki). 

Mają również prawo do wglądu do nich i do ich modyfikacji. 
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-712), 

przy ul.  Wieniawskiego 1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – 

kontakt mailowy iod@amu.edu.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 

Konkursu. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie 

z jego zasadami. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Osoby przekazujące dane 

osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jak też prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 

Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku 

ich niepodania nie ma możliwości uczestniczenia w Konkursie. 
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