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Regulamin  

III Powiatowego Konkursu Literackiego pt. „Afera W Bibliotece” 

I. Organizatorzy: 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim oraz Starostwo Powiatowe         

w Pruszczu Gdańskim. 

II. Patronat honorowy: 

Marian Cichon – Starosta Gdański 

III. Cele konkursu: 

1. Podniesienie świadomości wiedzy o historii miasta Pruszcz Gdański oraz Powiatowej                      

i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

2. Promocja działalności Biblioteki. 

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

IV. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu 

gdańskiego. 

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  

 Kategoria I - uczniowie szkół podstawowych: klasy 7-8 

 Kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych 
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3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, 

wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie z wątkiem kryminalnym, którego 

tematem przewodnim ma być biblioteka w Pruszczu Gdańskim i książki.  

5. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści, które naruszają obowiązujące prawo lub 

naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. W szczególności prace konkursowe nie mogą 

zawierać treści wulgarnych, pochwalających przemoc lub dyskryminację w jakiejkolwiek formie. 

Prace zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu. 

5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą 

następujące dane: 

- tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, klasę, adres szkoły lub domowy, telefon 

kontaktowy – do nauczyciela lub opiekuna prawnego. 

6. Każdy uczestnik konkursu może napisać i złożyć tylko jedną pracę. 

7. Tekst nie może przekroczyć 6 000 znaków ze spacjami.  

8. Format opowiadania: Word, OpenOffice, czcionka 12, interlinia 1.5 

V. Termin i miejsce nadesłania prac 

1. Pracę konkursową należy dostarczyć do 30 maja w formie elektronicznej na adres e-mail: 

joanna.labasiewicz@biblioteka-pruszcz.pl.  

2. W e-mailu należy podać: imię, nazwisko, adres, wiek oraz numer telefonu do 

Rodziców/Opiekunów. 

VI. Kryteria oceniania  

• poprawność stylistyczna i językowa, 

• poziom literacki pracy, 
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• samodzielność i oryginalność 

• zgodność z tematem konkursu. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki  

w czerwcu, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową. 

2.  Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców. 

3. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez 

organizatora. 

4. Zwycięskie opowiadania mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatorów 

www.biblioteka-pruszcz.pl, Facebooku Biblioteki oraz portalach społecznościowych, lokalnej 

prasie. Decyzja o publikacji należy do Organizatorów.  

5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.biblioteka-

pruszcz.pl oraz Facebooku Biblioteki. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację nadesłanej 

pracy. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.). 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac lub ich 

fragmentów w publikacjach promujących działalność Biblioteki bez uiszczania honorarium 

autorskiego. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

http://www.biblioteka-pruszcz.pl/
http://www.biblioteka-pruszcz.pl/
http://www.biblioteka-pruszcz.pl/
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5. Prace konkursowe nie będą zwracane. 

6. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie 

przechodzą na własność organizatora. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli 

będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

IX. Informacje dodatkowe: 

1. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 

2. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic 

lub opiekun prawny dziecka, a także zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących 

udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru                

i rozliczenia nagród. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1182 z późn. zmianami). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział                

w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych 

osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. 
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4. Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych 

możliwy jest kontakt z iod@biblioteka-pruszcz.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                    

o ochronie danych) dane będą przetwarzane w celach związanych z grą 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres 

danych: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego. 

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu przez okres trwania 

konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac nagrodzonych. 


