
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„OPOWIEDZ O MIEŚCIE” 

 

 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu literackiego. 

2) Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju. 

3) Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora niezależną komisję 

konkursową. 

2. Cele konkursu: 

1) Zachęcenie młodzieży i dorosłych do twórczego spędzania wolnego czasu. 

2) Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości literackich. 

3) Doskonalenie warsztatu pisarskiego. 

4) Rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kształcenie poprawnej polszczyzny. 

3. Warunki uczestnictwa: 

1) Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych: 

I - młodzież z klas VII-VIII szkół podstawowych 

II - młodzież ze szkół ponadpodstawowych 

III - dorośli 

2) Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie, którego akcja dzieje się                                

na terenie Jastrzębia-Zdroju. 

3) Każdy uczestnik przystępuje do konkursu indywidualnie i może dostarczyć tylko jedną 

pracę. 

4) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

5) Złożone prace powinny być dostarczone w formacie Word (standardowy margines: 2,5 cm; 

czcionka: Times New Roman 12; odstępy między wierszami standardowe: 1,15; 

maksymalnie 5 stron A4). 

6) Praca podpisana powinna być Hasłem, z dopiskiem I, II, III oznaczającym kategorię 

wiekową uczestnika konkursu. 

7) Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem pracy formularz 

zgłoszeniowy (załącznik 1). 

8) Konkurs trwać będzie od 01.03.2023r. do 31.05.2023r.  

9) Prace należy złożyć w terminie do 31.05.2023 r. :  

- osobiście w Wypożyczalni Literatury dla Dzieci przy ul. Wielkopolskiej 1a; 

- e-mailowo na adres dzieciecy@biblioteka.jastrzebie.pl; 

- przesyłką pocztową na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju,                             

ul. Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem OPOWIEDZ O MIEŚCIE (decyduje 

data stempla pocztowego).  

10) Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Kryteria oceny prac konkursowych: 

1) Komisja oceniać będzie: pomysł, kompozycję, oryginalność, styl, ortografię.  

5. Nagrody: 

1) Uczestnicy konkursu (w każdej kategorii wiekowej patrz punkt 3 §1), którym Komisja 

przyzna I, II, III miejsce otrzymają:  
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- I miejsce bon upominkowy o wartości 500 zł; 

- II miejsce bon upominkowy o wartości 300 zł; 

- III miejsce bon upominkowy o wartości 200 zł; 

2) Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie internetowej i mediach 

społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. 

3) Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród osobiście, mailowo 

lub telefonicznie. 

4) Publiczne ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas festynu 

„Kultura dla Barbary” 17.06.2023r. 

        6.   Dane osobowe. 

1)  Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju,  

     adres: ul. Wielkopolska 1 a,  44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

     NIP 633-000-95-56, REGON 001003992 

     e-mail: biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl, tel. 32 4717697,  32 4716768 

     Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.jastrzebie.pl 

2) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją i uczestnictwem 

w konkursie literackim „OPOWIEDZ O MIEŚCIE” organizowanym przez Miejską Bibliotekę  

Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju. 

3) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków     

przewidzianych przepisami prawa. 

4)  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu  

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5)  Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo tę zgodę wycofać. 

6) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego 

przetwarzanie danych osobowych. 

7)  Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji  

na podstawie analizy danych. 

8)  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.  

9)  Dane przechowywane będą przez 5 lat.  

 

6. Postanowienia końcowe: 

1) Udział w konkursie jest równoznaczny  z akceptacją Regulaminu. 

2) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody                                    

na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie 

zmiany dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki. 

4) Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: 

Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci, ul. Wielkopolska 1a, tel. 32 4716768 w. 38, 

dzieciecy@biblioteka.jastrzebie.pl 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2647, 2687, 2745, z 2023 r. poz. 28, 185) art. 21 ust. 1 pkt 68 wole od podatku 

dochodowego są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych 

(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach                                

z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych                                   

ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub 

nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. 
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ZAŁĄCZNIK 1. 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO „OPOWIEDZ O MIEŚCIE” 

UWAGA: Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą 

udziału w konkursie.  

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  

AUTOR PRACY:  

Imię ........................................................................................................................................................ 

Nazwisko................................................................................................................................................. 

Rok urodzenia .........................................................................................................................................  

Klasa.........................................................................................................................................................  

Szkoła……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TYTUŁ PRACY: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OPIEKUN PRAWNY (w przypadku osób niepełnoletnich):  

Imię .........................................................................................................................................................  

Nazwisko…………......................................................................................................................................  

ADRES DOMOWY:  

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

kod ...........................................................................................................................................................  

miejscowość..............................................................................................................................................  

Tel. ............................................................................................................................................................ 

e-mail…......................................................................................................................................................  

 

OŚWIADCZENIE: 

Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa do tej pracy na rzecz 

organizatora konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi.  

 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w mediach: internecie, prasie, telewizji  do celów 

informacyjnych i promujących działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. 

 

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

podpis autora pracy                                                                                                podpis opiekuna prawnego 


