WSPOMNIENIA POKOLEŃ
gminny konkurs literacki

Organizator
Konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie, pod patronatem Urzędu
Miejskiego w Strykowie w ramach jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Cel
1.

Utrwalenie pamięci o losach Polski i Polaków

2.

Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

3.

Popularyzowanie własnej twórczości

4.

Promocja czytelnictwa i biblioteki

Zasady uczestnictwa
1.

Konkurs adresowany do mieszkańców miasta i gminy Stryków w wieku od 15 lat (nie

określono górnej granicy wiekowej).
2.

Prace konkursowe powinny mieć formę wspomnień lub relacji z historii zasłyszanych.

3.

Tematyka powinna dotyczyć okresu niewoli narodu polskiego, lat wojny, tzn. 1772 – 1945

4.

Przesłane na konkurs prace konkursowe, muszą być dziełami indywidualnymi, nigdy

niepublikowanymi w całości, co autor potwierdza w oświadczeniu.
5.

Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić maksymalnie dwie prace.

6.

W przypadku zgłoszenia trudności ze spisaniem historii (wiek uczestnika, brak umiejętności

składni i stylistyki), biblioteka zaoferuje pomoc w ramach swoich możliwości.
7.

Prace konkursowe mogą być dostarczone osobiście lub nadesłane (decyduje data stempla

pocztowego) na adres biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4,
95 – 010 Stryków do dnia 30 czerwca 2018 z dopiskiem „Konkurs WSPOMNIENIA POKOLEŃ”.
8.

Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub

komputerowego).
9.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wynikających z przygotowania i

nadesłania pracy konkursowej.
10.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

11.

Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Tryb rozstrzygnięcia

1.

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Rozstrzygnięcie

konkursu nastąpi 1 września 2018 r. na gali Narodowego Czytania.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.

3.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników konkursu oraz nagrodzonych

prac konkursowych na stronie internetowej oraz stworzenia z ogółu prac Księgi Wspomnień w
formie wydawnictwa.
5.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

Ochrona danych osobowych
1.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.).
2.

Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na

przetwarzanie ich przez Organizatora w celach związanych z organizacją konkursu.
3.

Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych

uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
4.

Żądanie

zaprzestania

przetwarzania

danych

osobowych

jest

równoznaczne

z rezygnacją z udziału w konkursie.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych
Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie informacje : tel. 42 719-80-94 lub w placówkach bibliotecznych całej gminy.

Stryków, ...................

OŚWIADCZENIE
Ja,

…………………………………………………………………………………………wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz udostępnienie mojego wizerunku na
potrzeby konkursu „WSPOMNIENIA POKOLEŃ”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Zapoznałam / em się i akceptuję regulamin konkursu.

.......................
podpis
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