
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ W GMINIE BRANICE”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY „WERSALKA” W BRANICACH

 

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Gmina  Branice  poprzez  prowadzone  przez  nią  Centrum
Kultury „Wersalka” w Branicach pod patronatem Wójta Gminy Branice.

2. Cele konkursu:

 zachęcenie młodzieży i dorosłych do prezentowania talentów literackich
 rozwijanie wyobraźni twórczej
 wyrabianie wrażliwości literackiej
 promocja gminy Branice

3. Konkurs adresowany jest do uczniów od 10 lat i do osób pełnoletnich.

4. Czas trwania konkursu: od 10 stycznia 2020 r. do 15 marca 2020 r.

5.  Tematem prac  konkursowych jest  autorska historia,  której  akcja  dzieje  się  na terenie
gminy Branice i rozpoczynająca się od słów „Wszystko zaczęło się w Gminie Branice”.

6. Formą literacką prac konkursowych może być opowiadanie, legenda, baśń.

7.  Praca  konkursowa  nie  powinna  być  nigdzie  dotąd  prezentowana,  publikowana,
nagradzana.

8. Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną prace.

9. Objętość prac: do sześciu stron wydruku komputerowego o formacie A4, czcionką Times
New Roman, pkt 12.

10. Dopuszcza się również ilustrowanie treści dzieła.

11.  Prace  zgłoszone  do  konkursu  powinny  być  rezultatem  indywidualnej  pracy  autora  -
dziecka, osoby dorosłej.

12. Przesyłając zgłoszenie i pracę konkursową uczestnik zapewnia, że jest autorem oraz że
przysługuje mu pełnia autorskich praw do tej pracy, a także, że prawa te nie są obciążone
prawami osób trzecich.

13.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  bezpłatnego  wykorzystania  prac  do  celów
promocyjnych, wydawniczych i innych. W tym celu autor zobowiązany jest do udzielenia na
Organizatorowi  prawa  niewyłącznej  licencji  do  pracy  zgodnie  z  treścią  załącznika  do
regulaminu.

14.  Udział  w  konkursie  wymaga  udzielenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
zgodnie z treścią załącznika do regulaminu. Informacja o sposobie i zakresie przetwarzania
danych  uczestników zostanie  opublikowana na stronie  internetowej  i  przekazana  pocztą
elektroniczną uczestnikom konkursu.



15. Zgłoszenie do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków niniejszego regulaminu. 

16.  Warunkiem udziału  w konkursie jest  przedłożenie  wraz z  pracą  podpisanej  w trzech
miejscach  przez  autora  (lub  jego  przedstawiciela  ustawowego  w  przypadku  osób
małoletnich lub ubezwłasnowolnionych), zgodnej z załącznikiem do niniejszego regulaminu,
w całości wypełnionej Karty zgłoszenia.

17. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora w składzie:

 przewodnicząca/cy
 członek
 członek

Oceni  prace  biorąc  pod  uwagę  następujące  kryteria:  zgodność  pracy  z  tematem,
oryginalność i niebanalność, poprawność językową, ogólna estetyka pracy.

18. Prace wraz z Kartą zgłoszenia należy złożyć osobiście w CK Wersalka w Branicach (ul.
Kościelna  7a)  lub  przesłać  w  terminie  do  15  marca  2020  roku  na  adres:
promocja@branice.pl. Karta zgłoszenia w formie elektronicznej powinna być przekazana w
formie skanu z odręcznymi podpisami.

19. Zwycięska praca zostanie wydana w formie papierowej i elektronicznej.

20.  Egzemplarze  prac  przekazane  na  konkurs  stają  się  własnością  Organizatora  i  nie
podlegają zwrotowi.

21. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2020 r.

22. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej UG
Branice, facebooku CK “Wersalka” i w “Informatorze Branickim”.

23.  Regulamin  konkursu  i  załącznik  do  niego dostępne  są  na  stronie  internetowej  UG i
facebooku CK “Wersalka”.

24. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w kwietniu 2020 roku.

25. Wątpliwości co do treści regulaminu rozstrzyga Organizator.

mailto:promocja@branice.pl

