
Regulamin konkursu literackiego 

,, Zostań w domu i pokaż swój talent  literacki” 

1. Organizatorami konkursu jest Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu. 

2. Zasięg: ogólnopolski. 

3. Uczestnicy: młodzież od lat 13 oraz dorośli. 

4. Cel: 

• Propagowanie współczesnej twórczości literackiej 

• Promowanie talentów 

• Uwrażliwianie na piękno i bogactwo języka ojczystego 

• Rozwijanie wyobraźni młodych autorów 

5. Kategorie wiekowe: 

• Młodzież od lat 13 

• Dorośli 

6. Kategorie konkursowe: 

• wiersz (tematyka dowolna ) 

• proza (krótkie opowiadanie do 4 stron, format A4, czcionka 12 Times New 

Roman, tematyka dowolna. 

7. Do konkursu zgłasza się jeden wiersz lub jedno opowiadanie. Uczestnik może zgłosić 

się do obydwu kategorii konkursowych. 

Nadesłane prace muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz kategoria wiekową 

(pierwsza strona na górze kartki . 

Do pracy musi być dołączone, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do 

regulaminu. Prace należy przesyłać do 20 kwietnia 2020 r. na adres mailowy 

organizatora: biuro@zpk.wasosz.gmina.pl, temat ,,Konkurs literacki”. 

Nie należy przesyłać prac wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych 

konkursach, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji nastąpi dyskwalifikacja laureata i 

unieważnienie nagrody. Nagrodzone prace będą publikowane na stronie internetowej 

Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację w 

jego utworu zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu. 

8. Nagrody: 

• W kategorii młodzieży od lat 13- nagrody rzeczowe za I, II, i III miejsce 

• W kategorii dorośli- nagrody rzeczowe za I, II, i III miejsce 

• Dopuszcza się przyznanie III wyróżnień 

• Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy 

9. Jury powołuje organizator. 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ZPK Wąsosz do 25 kwietnia 2020 

r. 

 

11. Szczegółowych informacji udziela Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu ,  

 

                    mail : biuro@zpk.wasosz.gmina.pl 

mailto:biuro@zpk.wasosz.gmina.pl
mailto:biuro@zpk.wasosz.gmina.pl


                                         lub  

                     pod numerem telefonu 655437936 

 

12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

13. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu  przy ulice ul. Zacisze 10 D 56 – 210 Wąsosz, 

reprezentowany przez Dyrektora Dawida Boderę, jako Administratora danych, 

przetwarza dane osobowe podane w zgłoszeniu jedynie w celu organizacji konkursu. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania jest 

niemożliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są 

chronione zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych. Administrator danych 

zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych w 

zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości itp. zgłasza w stosunku 

do osób nagrodzonych i wyróżnionych, w celach promocyjnych w postaci publikacji 

w mediach ( strona internetowa, zdjęcia pamiątkowe ) za świadomą zgodą osoby, 

której dotyczą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że nadesłane wiersze/opowiadanie są moim dziełem. 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu Literackiego. zgadzam się z 

jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z organizacją                 

w/w  konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia            

27  kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. 

U. 2018, poz. 1000). Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest  Zespół 

Placówek Kultury (ul. Zacisze 10 D, 56-210 Wąsosz). Dane osobowe podaję dobrowolnie.  

Jestem świadom(a), iż przysługuje mi prawo do ich wglądu, poprawiania, uzupełniania oraz 

usuwania. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i 

przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych 

związanych z działalnością Zespołu Placówek Kultury , zgodnie z ustawą o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2018, poz. 1191 z późn. zmianami).  

 

 

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

Miejscowość i data                                                                                                                            Podpis 

 

Dane konkursowe 

 

Kategoria wiekowa  …………………………………………………… 

 

Kategoria konkursowa ……………………………………………… 

 

Imię i nazwisko  …………………………………………………………. 

 

Opiekun artystyczny (jeżeli dotyczy) 

 …………………………………………………………………………………. 

 

Adres  ……………………………………………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy  …………………………………………………. 

 

E-mail   ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 


