
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

p.n. „Życzenia Świąteczno-Noworoczne gwarą chełmżyńską” 

1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Tumska 14 oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Juliana Prejsa - CHOK. 
2. Koordynatorem Konkursu jest mgr Anna Jakubowska 
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII  Szkoły Podstawowej, uczniów klas gimnazjalnych i 
szkół średnich.  
4. Zadanie konkursowe polega napisaniu życzeń świąteczno-noworocznych gwarą chełmżyńską.   
5. Prace można dostarczyć : mailowo na adres organizatora: chok.chelmza@gmail.com 
lub osobiście składać w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, ul. Bydgoska 7, 87 - 140  Chełmża z 
dopiskiem „Życzenia – konkurs”. 
6.Termin zgłaszania prac upływa 30. listopada 2017. 
7. Kryterium oceny:  

 unikalny pomysł, 

 zgodność z gwarą chełmżyńską. 
8.Prace muszą być autorskie.  
9.Prace muszą być podpisane swoimi danymi: 
a) imię i nazwisko 
b) wiek 
c) adres  
d) telefon kontaktowy (e-mail) 
e) zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie* 
*dotyczy uczestników niepełnoletnich 
10.Warunkiem przyjęcia pracy jest zamieszczenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów 
konkursowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 
883 z późn. zm.)”. 
11. Życzenia mogą zawierać dowolną ilość słów.  
12. Ogłoszenie wyników nastąpi 8. grudnia 2017 r., podczas uroczystego podsumowania Konkursu, 
które odbędzie się na sali imprezowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury o godz.17:00 
13. Na zwycięzców czekają nagrody.  
14. Organizator zastrzega sobie prawo powielania, cytowania i publikowania prac  
konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych, portalach  
społecznościowych, oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Organizator  
uzyskuje również prawo do publikowania prac nadesłanych na konkurs (z podaniem  
imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach internetowych oraz innych publikacjach. 
15. Postanowienia końcowe: 
a) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: chokus.wordpress.com 
oraz w biurze CHOK w Chełmży. 
b) Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach 
promocyjnych związanych z Konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu. 
c) Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. 
d) Przesyłając życzenia, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w 
powyższym Regulaminie.  
 


