
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

pt. „Tożsamość ...” 

  

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Nazwa Konkursu dla celów  organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs literacki pt. „Tożsamość ...”,        

zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Choczewo 

3. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

§2 

Temat i cel Konkursu 

1. Przedmiotem  Konkursu jest praca literacka zwana dalej pracą Konkursową, nawiązująca do tematu 

wiodącego, tj. wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń dotyczących przeprowadzki do 

Gminy Choczewo, życia przed przeprowadzką i po niej, historii oraz  tradycji  (ludzie, zdarzenia, zmiany, 

moje osobiste przeżycia). 

Musimy ocalić od zapomnienia to co ważne, tak aby kolejne pokolenia lepiej rozumiały uwarunkowania życia 

ludzkiego, aby potrafiły docenić społeczno-kulturowe dziedzictwo wniesione przez starsze pokolenie w życie 

regionu,  aby wchodziły w życie bogatsze o nowe doświadczenia w poczuciu wspólnej tożsamości. 

2. Celem Konkursu jest: 

1) promocja lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego Gminy Choczewo 

2) szukanie w kulturze społeczności wiejskiej inspiracji do twórczości literackiej; 

3) poszerzenie wiedzy o historii Gminy Choczewo, sięganie do korzeni osadnictwa po roku 1945 i zdarzeń 

wcześniejszych przed przybyciem do naszej gminy oraz rozwoju na przestrzeni lat; 

4) wzmocnienie potencjału kulturowego i historycznego gminy; 

5) prezentacja twórczości społeczności lokalnej; 

6) popularyzowanie tematyki środowiskowej poprzez publikację najciekawszej pracy w lokalnym Biuletynie. 

7) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych prac poprzez wydanie wspomnień w formie książki; 

8) rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz doskonalenie warsztatu literackiego. 

 

 

 

 

 



§3 

Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie  zobowiązane są do 

dołączenia pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów lub kuratorów). 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Członkowie Komisji Konkursowej, pracownicy Urzędu  Gminy Choczewo oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych Gminy Choczewo  mogą wziąć udziału w ww. Konkursie natomiast ocena tych prac nie będzie 

klasyfikowana do uzyskania nagrody. 

§4 

Zasady Konkursu 

1. Utwór literacki zgłoszony na Konkurs (opowiadanie, esej, reportaż, felieton,  fragment pamiętnika, fragment 

dziennika …) powinien stanowić zamkniętą, spójną całość związaną  z  przeżyciami i wspomnieniami 

uczestnika Konkursu lub innej osoby, której wspomnienia opisuje uczestnik Konkursu. 

2. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu 1 pracę wraz z wypełnionym Formularzem 

zgłoszeniowym,  stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu. 

3. Praca złożona na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział 

w Konkursie. Nie może być w żadnej mierze częścią lub fragmentem jakichkolwiek innej pracy. Prace nie 

spełniające tych wymogów będą dyskwalifikowane. Dozwolone jest umieszczanie cytatów, pod warunkiem 

podania  dokładnego źródła ich pochodzenia. 

4. Praca Konkursowa powinna być  napisana w języku polskim. Praca powinna być odręcznie  podpisana. 

5. Uczestnicy przygotowują pracę literacką w formie dowolnej  wypowiedzi pisemnej w wersji papierowej 

w formie wydruku komputerowego.  

6. Dopuszcza się staranny, czytelny rękopis. 

7. Pracę Konkursową w formie papierowej, wraz z formularzem zgłoszeniowym, należy dostarczyć 

w opisanej i zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs literacki pn. „Tożsamość” bezpośrednio bądź 

listownie do  siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. 

Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo . Mile widziana będzie płyta CD z elektroniczną wersją pracy. 

8. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać również elektronicznie, przesyłając tekst konkursowy w postaci 

dokumentu elektronicznego na adres:  biblioteka@choczewo.com.pl 

9. Przesłane prace nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do 

Konkursu wyraża zgodę na to, że z dniem przekazania Organizatorowi pracy Konkursowej przenosi 

nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych korekt tekstu za zgodą uczestnika Konkursu. 

11. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do zgłaszanej na Konkurs 

pracy. Przesłanie formularza oznacza deklaracje uczestnika/opiekuna prawnego, że praca zgłaszana 

na Konkurs nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich oraz, że zgłoszona praca 

jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych od osób trzecich, 

a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność 



wobec tych osób. Przesłanie formularza oznacza jednocześnie przekazanie organizatorom wszelkich praw 

majątkowych i praw pokrewnych do niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonej na Konkurs 

pracy.   Przeniesienie to następuje w pełnym zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości lub części, na 

zasadzie wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Ponadto przesłanie formularza stanowi 

wyrażenie zgody na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie 

i publiczne udostępnianie zgłoszonej do Konkursu pracy, jej odtworzenie, wyświetlenie, umieszczanie na 

stronach internetowych, w prasie lokalnej itp. 

12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 29.08.1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.)  

§5 

Komisja Konkursowa i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. W celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana odrębnym zarządzeniem Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje Organizator Konkursu. 

3. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz wyłonienie zwycięzców. 

4. Komisja dokona oceny wszystkich nadesłanych prac i przyjętych do Konkursu pod kątem oryginalności, 

wyjątkowości i zgodności z tematem. 

5. Ocenie nie podlegają prace konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne 

i obyczajowe. 

6. Decyzja Komisji w sprawie wyłonienia zwycięzców jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

§6 

Nagrody 

1. Autorzy wszystkich ciekawych prac zostaną wyróżnieni. Twórcom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody 

finansowe. 

2. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas imprezy lokalnej, na której zostaną wręczone nagrody 

zwycięzcom. 

3. Wszystkie prace konkursowe będą stanowiły podstawę do wspólnej publikacji. 

4. Fundatorem nagród jest Organizator. 

5. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione pisemnie o wynikach Konkursu. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronach www.choczewo.com.pl oraz 

www.facebook.com/urzadgminychoczewo/ 

 

 

 

 



§7 

Terminy Konkursu 

1. Nadsyłanie prac-   do 30.09.2017 r. 

2. Rozstrzygnięcie  Konkursu i ogłoszenie wyników- do 21.10.2017 r. 

3. Organizator Konkursu powiadomi wszystkich zainteresowanych o dacie i miejscu wręczenia nagród . 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania 

przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej 

www.choczewo.com.pl. 

2. Wszelkie informacje dot. niniejszego Konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choczewie na stanowisku   

ds. turystyki i promocji gminy, tel. 58 572 39 13 oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie , tel. 58 

676 31 08 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Regulamin Konkursu podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy www.choczewo.com.pl w zakładce „aktualności” oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

 

http://www.choczewo.com.pl/

