
 
 Lublin, 03.11.2014 

                                                                                                                                      
Konkurs literacki My Body My Rights – pozwól mi dec ydowa ć 
 
Konkurs odbywa się w związku z międzynarodową kampanią Amnesty International pod hasłem „I ♥ my body 
my rights”. Każdy z nas ma prawo decydowania o swoim zdrowiu, ciele, seksualności i prokreacji - bez 
przymusu, przemocy i dyskryminacji. Jednak w wielu miejscach na świecie wolność jednostek do 
decydowania jest ograniczana przez państwo, lekarzy czy członków rodziny. Prawo karne i inne przepisy 
często doprowadzają do poważnych naruszeń praw człowieka.  
 
Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na ten wciąż zbyt mało znany aspekt łamania praw człowieka. 
 
Autor najciekawszej pracy otrzyma atrakcyjną nagrodę – voucher o wartości 75 zł (I miejsce), 50 zł (II 
miejsce) oraz 25 zł (III miejsce) do kawiarni. Dodatkowo wybrane prace zostaną opublikowane na 
ogólnopolskiej stronie internetowej organizacji (www.amnesty.org.pl). 
Prace prosimy nadsyłać do 5 grudnia włącznie na adres: konkursmybodymyrights@gmail.com 
 
 
REGULAMIN:  
 
1. Organizatorem konkursu jest Lubelska Grupa Amnesty International. 
 
2. Tematem konkursu jest kampania „I love my body my rights”. 
 
3. Prace konkursowe jakich oczekujemy to dowolne formy literackie (zarówno proza, jak i poezja oraz 
dramat) nieprzekraczające 4 stron A4 na temat „My Body My Rights – pozwól mi decydować” 
 
4. Autorem/autorką pracy może być jedna osoba. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych 
uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych. Każda nadesłana praca powinna być zgodna z tematem oraz 
zawierać następujące informacje: 
- imię i nazwisko autora/autorki 
- nazwę szkoły, do której uczęszcza autor/autorka 
- telefon kontaktowy autora/autorki 
 
5. Prace muszą być wykonane samodzielnie oraz nie mogą być plagiatem.  
 
6. Prace zostaną udostępnione na zasadach licencji Creative Commons – co oznacza, że prawa autorskie 
zachowuje autor/autorka, jednak użytkownicy/użytkowniczki mogą dowolnie publikować, zmieniać i 
wykorzystywać prace, bez korzyści materialnych oraz niekomercyjnie. CC-BY-NC  
 
7. Prace pisemne prosimy wysyłać na adres mailowy: konkursmybodymyrights@gmail.com 
 
8. Termin przysyłania prac upływa 05.12.2014r. 
 
9. Z nadesłanych prac organizatorzy wybiorą najlepsze (zgodne z tematem, ciekawe, oryginalne), które 
zostaną odczytane podczas maratonu pisania listów oraz zamieszczone na witrynie internetowej. 
 
10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas corocznego maratonu pisania listów, który 
odbędzie się dnia 13.12.2014 roku w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 
 
11. Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo: konkursmybodymyrights@gmail.com 
 
 
Z poważaniem 
 
Amnesty International Lublin 
 
 


