
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„MOJA OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem Konkursu jest Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim

II. CELE KONKURSU:
1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
2. Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy o języku polskim.
3. Kształtowanie gustów czytelniczych.
4. Rozwijanie kreatywności.
5. Rozwijanie wrażliwości.
6. Rozwój czytelnictwa.

III. ZAŁOŻENIE KONKURSU :
1. Zadaniem Uczestników będzie przygotowanie tekstu w formie opowieści wigilijnej.
2. Objętość prac - maksymalnie do dwóch stron wydruku komputerowego.
3. Konkurs adresowany jest dla młodzieży od 13 lat i dorosłych.
4.  Prace  podpisane  imieniem  i  nazwiskiem  autora.  Do  zgłaszanych  prac  należy  dołączyć
oświadczenie o samodzielności napisania tekstu, co stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Najlepsze prace oceni Komisja powołana przez Organizatora.
6.  Prace  należy  składać  w  siedzibie  Biblioteki  w  Piotrkowie  Kujawskim  ul.  Rynek  20  do
31 grudnia 2020 roku.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 4 stycznia 2021 roku.
2.  Lista  zwycięzców  w  kategorii  -  młodzież  i  -  dorośli  zostanie  opublikowana  na  stronach
internetowych Biblioteki i Ośrodka Kultury oraz w mediach społecznościowych.
3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe, które będzie można odebrać w siedzibie
Biblioteki w godzinach pracy instytucji.

V. PODSUMOWANIE KOŃCOWE :
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  nadesłanych  prac  w  materiałach
promocyjnych włącznie z podaniem autora.
3. Dostarczenie prac jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
5.  Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  następuje  zgodnie  z  art.13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie  ochrony osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (4.5.2016 L)119/38
Dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej  PL). Podanie danych osobowych jest  dobrowolne jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6.  Organizator  informuje,  że  dane  osobowe  Uczestników  przekazane  Organizatorowi  będą
przetwarzane w szczególności celem: - wyłonienia Zwycięzców Konkursu, - przyznania nagród, -
promocji Konkursu.
7. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
8. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Biblioteka w Piotrkowie Kujawskim ul.
Rynek 20, 88- 230 Piotrków Kujawski, tel. (54) 265 41 85 wew. 22


