
  
Kiedyś to było, czyli moja opowieść wigilijna 

 

 

 
Wójt Gminy Jemielno  

zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Jemielno w wieku 50+  
do udziału w gminnym konkursie literackim  

„Kiedyś to było, czyli moja opowieść wigilijna”  
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1) Cele konkursu: 
 rozbudzanie i poszerzanie wśród osób dorosłych i seniorów zainteresowań 

literackich oraz pasji pisarskich, 
 propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,   
 przygotowanie i wydruk pokonkursowego zbioru tekstów lub fragmentów tekstów  
2) Organizator konkursu: 
 Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno.   

 
3) Uczestnicy:  
 Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Jemielno w wieku 

50+. 
 W konkursie uczestniczą osoby indywidualne.  
 Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie jedną autorską pracę 

pisemną (np. opowiadanie, list, kartka z pamiętnika itp.). 
 Uczestnik jest zobowiązany podpisać pracę imieniem i nazwiskiem. Organizator 

dopuszcza możliwość publikacji zgłoszonych prac i oznaczenia ich jedynie 
wybranym przez Uczestnika PSEUDONIMEM, pod warunkiem, że Uczestnik 
wyrazi taką wolę w formie pisemnej, wypełniając odpowiednie pole w 
załączniku nr 1 do regulaminu.  Nie zwalnia to uczestnika od przekazania 
swoich danych Organizatorowi konkursu.  
 

4)  Prace – zasady: 
- tematyka: Boże Narodzenie sprzed lat, czyli opowieść o tym, jak niegdyś 
wyglądały święta, opis tradycji, zwyczajów, potraw itp.  
- przygotowany tekst uczestnik może przekazać w formie: wydruku 
komputerowego lub pisma odręcznego (wyraźnego!), skanu lub pliku w 
formacie pdf przesłanego na wskazany w niniejszym regulaminu adres 
poczty elektronicznej  
- maksymalny rozmiar tekstu: 4 strony A4 
- do zgłoszonego tekstu można dodać zdjęcia z opisywanego okresu, ilustracje, 
obrazki itp., nie jest to obowiązkowe, ale komisja konkursowa może przyznać za to 
dodatkowe punkty,  
- na każdej pracy musi zostać umieszczona metryczka, stanowiąca załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. Prace bez metryczek nie będą oceniane. 
- do każdej pracy musi zostać dołączone oświadczenie dot. ochrony danych 
osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulamin. Prace bez 
oświadczenia nie będą oceniane.  

 
5) Termin składania prac upływa 31.12.2020 r.  
 Prace dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają ocenie.  

 Miejsce składania prac:  Urząd Gminy Jemielno , na kopercie napis: 
„Konkurs literacki” 
lub e-mail: sekretariat@jemielno.pl , w tytule wiadomości należy wpisać:  
„Konkurs literacki”  
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6) Ocena i nagrody:  
 Organizator po upływie terminu zgłaszania prac, powoła komisję, która dokona 

oceny zgłoszonych prac i wyłoni zwycięzców. 
 Komisja, w związku z pandemią, ma możliwość  obradowania w formie zdalnej.  
 Spośród wszystkich zgłoszonych prac, komisja wybierze jedną, której autor 
otrzyma Nagrodę Główną. 
 Komisja może przyznać nagrody dodatkowe lub wyróżnienia. 
 Komisja ma prawo nie przyznać Nagrody Głównej.  
 Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.  
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane w internecie, na stronie Organizatora i 
na facebooku. W przypadku osób, które zgłosiły chęć pozostania anonimowymi dla 
czytelników, na liście laureatów pojawią się ich pseudonimy.  
 Organizator poinformuje laureatów o miejscu i terminie wręczenia 
nagród.  
 

7) Inne: 
 Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.  
 Organizator zastrzega sobie możliwość wyeksponowania prac po zakończeniu 

konkursu.  
 Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym 

regulaminem i akceptacją jego postanowień, jak również z wyrażaniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Załącznik nr 1 - METRYCZKA 

1. Imię i nazwisko uczestnika ……………….…………………………………………. 
 

2. Rok urodzenia:…………………………….. 
 

3. Dane kontaktowe (telefon, e-mail) : ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Wyrażam zgodę na publikację tekstu mojego autorstwa i podpisanie go moim imieniem i nazwiskiem: 
 
TAK □  NIE □ 
 
W przypadku zaznaczenia „NIE”, prosimy o podanie PSEUDONIMU: …………………………………. 
 

  
………………………………………………. 

           Podpis uczestnika  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. ochrony danych osobowych 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81 56-209 Jemielno.  

2. Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jemielno jest p. Natalia Ratajewska, kontakt: 783 479 791 

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków związanych z organizacją (rekrutacja uczestników, 

przeprowadzenie konkursu, promocja wydarzenia, ogłoszenie wyników, wydruk tekstów itp.) konkursu literackiego. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w  

związku z wyrażeniem zgody na udział w konkursie literackim.   

6. Mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

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

 

 …………………………….    ………………………………………… 
              miejscowość i data     czytelny podpisu uczestnika  

 

 

  


