
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

,,Napisz List do Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie” 

 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ,,Napisz List do Gminnego Domu Kultury 

z Biblioteką w Ksawerowie" jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

 

II. Cele Konkursu 

1. Promocja kultury słowa pisanego. 

2. Pobudzenie wrażliwości na piękno języka polskiego. 

3. Rozwijanie umiejętności literackich i zanikającej sztuki pisania listów. 

4. Upamiętnienie 10 lat działalności Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. 

5. Promocja Gminnego Domu Kultury z Biblioteką jako instytucji skupiającej różne koła 
zainteresowań, w tym grupę kaligraficzną. 

6. Popularyzacja Światowego Dnia Pisania Listów (9 października). 

 

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Do Konkursu przyjmowane będą prace: 

- napisane wyłącznie w języku polskim, 

- pisane odręcznie: piórem, długopisem, cienkopisem, flamastrem, lub innym narzędziem 
kreślarskim, 

- w dowolnej konwencji literackiej, 

- dotąd niepublikowane, 

- nie będące plagiatem, 

- nie stanowiące własności intelektualnej osób trzecich, 



- mogą być o treści ogólnej lub skierowane do pracownika naszej placówki, 

- nie może być zamieszczona tam treść obraźliwa, 

- nie mogą być zamieszczone treści polityczne, o charakterze agitacyjnym. 

3. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe: 

- uczniowie szkół podstawowych od IV klasy 

- uczniowie szkół średnich i młodzież do 18 roku życia 

- dorośli 

4. Nadesłane na Konkurs prace stają się własnością Organizatora Konkursu. 

5. Naruszenie postanowień ujętych w Regulaminie Konkursu spowoduje dyskwalifikację 

nadesłanej pracy. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. 

2. Nadesłany lub dostarczony na konkurs list musi być podpisany oraz zawierać następujące 
informacje: imię i nazwisko, wiek uczestnika / klasa, telefon, adres.  

3. Prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczać do sekretariatu GDKzB w zaadresowanej 
kopercie do dnia 28 października włącznie na adres organizatora: 

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 1 

4. O ważności zgłoszenia pracy konkursowej decydować będzie data stempla pocztowego lub 
przyjęcie w sekretariacie GDKzB. 

 

Komisja Konkursu 

1. Komisję oceniającą nadesłane na Konkurs prace powołuje Organizator Konkursu. 

2. Decyzja Komisji w kwestii rozstrzygnięcia Konkursu nie podlega odwołaniu. 

3. Do oceny będą brane: 

- stylistyka, 



- ortografia, 

- pomysłowość, 

- kreatywność ... 

 

Nagrody w Konkursie 

1. Organizator Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe. 

2. Organizator Konkursu przewiduje także przyznanie wyróżnień jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 

Podsumowanie Konkursu 

1. Podsumowanie Konkursu zaplanowano na dzień 29 listopada 2022 roku w siedzibie 

Organizatora Konkursu. Ponadto Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany 

wyznaczonego terminu. 

2. Informacje podsumowujące Konkurs opublikowane będą na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu: www.kultura-ksawerow.pl 

 

Polityka Prywatności 

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do podania prawdziwych danych osobowych. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie do celów organizacji 

Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestników do celów organizacji Konkursu. 

4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator tj. Gmina Ksawerów, Gminny 
Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. 

5. Inspektor Ochrony Danych (IOD): Magdalena Kuszmider, kontakt: 607-770-718, e-mail: 
magdalena@kuszmider.com.pl 

6. Czas przechowywania utrwalonego wizerunku jest ograniczony momentem cofnięcia zgody. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie.  

http://www.kultura-ksawerow.pl/
mailto:magdalena@kuszmider.com.pl


8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania oraz zgodnie 
z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych lub innych podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do 
swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Żądanie realizacji 
wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych 
lub e-mailowo na adres Administratora lub IODO. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie 

internetowej: www.kultura-ksawerow.pl 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można również uzyskać pod numerem telefonu 

Organizatora Konkursu: tel. 42-207-23-16 lub u koordynatorki: Magdaleny Jaszczak-Birkowskiej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 
 

http://www.kultura-ksawerow.pl/

