
                           REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 
1 ORGANIZATORZY: 

-Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5,  26-640 

Skaryszew 

- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie ul Targowa 14, 26-640 Skaryszew 

 

 

Zadaniem konkursu jest napisanie autorskiej bajki lub opowiadania, które stanowić będzie 

bazę książki. 

 

Cele konkursu: 

1.Stworzenie wydarzenia literackiego promującego młodych twórców. 

2.Rozwój umiejętności literackich młodzieży. 

3.Promocja form aktywnego spędzania czasu wolnego wśród młodzieży. 

4.Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości, 

literackiej. 

5.Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich 

twórczości. 

Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe. 

- wiek 7-13 lat. 

- wiek 14-18 lat. 

2. Udział w Konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej . Każdy z uczestników 

pisze samodzielnie bajkę lub opowiadanie o dowolnej tematyce (czcionka Times 

New Roman 14, interlinia1,5, do 40 000 znaków). 

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Organizatorowi  na adres e -

mail mgok@mgokskaryszew.pl w terminie do 15.09.2020r. 

a) pracy konkursowej zgodnej z niniejszym Regulaminem; 

b) zgłoszenia konkursowego (Załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami rodziców lub 

opiekunów prawnych co do udziału dziecka w Konkursie (Załącznik nr 2), 

4. Praca konkursowa oraz zgłoszenie wraz z oświadczeniami rodziców lub opiekunów 

prawnych co do udziału dziecka w Konkursie muszą zostać przesłane w terminie do 

15.09.2020r. w formie elektronicznej ( w formacie word - .doc lub .pdf) na adres: 

mgok@mgokskaryszew.pl Dodatkowo, zgłoszenie wraz z oświadczeniami rodziców 

lub opiekunów prawnych co do udziału dziecka w Konkursie muszą zostać 

doręczone Organizatorom w formie pisemnej na adres organizatorów wskazany w 

pkt 1  niniejszego Regulaminu do dnia 15.09.2020r. 

5. Praca literacka winna być opisana w sposób trwały wg. poniższego wzoru: Imię, 

nazwisko,data urodzenia, adres, imię i nazwisko opiekuna/rodzica. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7.  Prace konkursowe muszą być pracami własnymi Uczestników, które nie były 

wcześniej publikowane w jakiejkolwiek formie, w tym także elektronicznie w 

Internecie, ani nie były przedstawione w żadnym innym konkursie. Prace nie mogą 

naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 

9.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 

praw autorskich do zgłaszanej pracy autorskiej na zasadach i polach eksploatacji 

określonych w zgłoszeniu konkursowym. 
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10.Do Konkursu nie będą dopuszczone prace, których treść:                                    

-a. jest sprzeczna z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa; 

-b. wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej; 

-c. propaguje używki lub przemoc; 

-d. nie jest związana z tematyką konkursu;                                                           

   -e. narusza prawa jakichkolwiek osób trzecich; 

-f. może być uznana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i 

naruszającą zasady współżycia społecznego; 

-g. narusza prawa autorskie osób trzecich; 

-h. zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za obelżywe lub z innych przyczyn 

niedopuszczalne lub rażące błędy językowe. 

11. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. 

Ocena prac konkursowych: 

Nadesłane do Konkursu prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z 

osób wyznaczonych przez Organizatora. 

Ogłoszenie wyników i nagrody: 

1.Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 30.09.2020r. we wskazanym przez 

Organizatora miejscu oraz w mediach społecznościowych na profilach Organizatora. 

2.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3.Nagrodami za zajęcie I miejsca w Konkursie indywidualnym jest wydruk opowiadania. 

 

Dane Osobowe i ich przetwarzanie: 

1.Wyrażając zgodę na uczestnictwo w Konkursie, rodzic lub prawny opiekun Uczestnika 

wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika oraz 

swoich w zakresie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) oraz we 

wszelkich celach związanych z organizacją i realizacją Konkursu. Organizatorzy informują 

przy tym, iż cel określony w zdaniu poprzedzającym obejmuje także wykorzystywanie 

danych w celach marketingu i promocji Konkursu – w tym poprzez publikację danych w 

formie papierowej lub elektronicznej. 

2.Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców lub prawnych 

opiekunów przetwarzanych w ramach Konkursu są Organizatorzy . 

 

 Załączniki: 

- Karta Zgłoszeniowa; 

- Oświadczenia rodzica/prawnego opiekun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS LITERACKI 

UWAGA: 
Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie. 

  

AUTOR PRACY 

  

Imię i nazwisko 

…………………………………………………….…………………………………………………

………... 

Data urodzenia ……………………………… 

  

OPIEKUN PRAWNY: 

Imię ........................................................ Nazwisko............................................................... 

ADRES: 

................................................ulica ............................................................................ 

kod ........................................................ miejscowość ................................................................ 

Tel. ....................................................... e-mail.......................................................................... 

  

  

____________________ 
/data i czytelny podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
Oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Konkursu 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko – Gminny  Osrodek Kultury w Skaryszewie oraz Miejsko – 

Gminna Bibliotekę Publiczna w Skaryszewie (Organizatorów konkursu literackiego ) moich danych osobowych 

oraz danych osobowych mojego małoletniego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z późniejszymi zmianami.) w zakresie danych objętych zgłoszeniem 

konkursowym oraz w celach określonych w regulaminie tego konkursu. 

  

  

____________________ 
/data i czytelny podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna/ 

  

2. Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu mojego małoletniego dziecka: 

  

____________________ 
/imię i nazwisko dziecka/ 

  

oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu oraz przenoszę nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do 

zwanej dalej „Utworem” pracy konkursowej, o której mowa w Regulaminu na następujących polach eksploatacji: 
 

a)              trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną 

cyfrową, analogową i drukiem; 
b)              obrotu nośnikami, na których Utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu także przy 

użyciu Internetu, 
c)              rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, czy też 

odczytanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych 

oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, 
d)              wykorzystanie Utworu, jak również jego fragmentów, do celów marketingu i promocji 

działalności gospodarczej Organizatora, w tym do promocji Konkursu oraz jego kolejnych edycji jak 

również innych podobnych konkursów organizowanych przez Organizatora. 

  

Jednocześnie zezwalam Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Utworów, 

dokonywania ich przeróbek i adaptacji oraz do rozporządzania i korzystania z opracowań takich utworów oraz 

przenoszę na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu przez osoby 

trzecie. Wyrażam zgodę na korzystanie przez Organizatora Konkursu z Utworu w całości, w częściach, fragmentach, 

samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część utworu zbiorowego, po zarchiwizowaniu 

w formie elektronicznej lub analogowej, również po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

modyfikacji. 

  

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie Utworu także bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu autora. 

  

Egzemplarz Utworu przekazany zostaje w toku Konkursu Organizatorowi na własność wraz z przekazaniem 

majątkowych praw autorskich do Utworu. 

  

____________________ 
/data i czytelny podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna/ 

 


