
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„Lubuskie PROWadzi przez baśnie i legendy” 

1. Organizatorzy:  

● STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA  

● STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA  

● STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE 

2. Uczestnicy:  

Udział w konkursie jest dobrowolny, a wzięcie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

W konkursie literackim może brać udział każdy powyżej 13 roku życia  za wyjątkiem Organizatorów 

Konkursu.  

3. Cel konkursu:  

• Promocja danego regionu i propagowanie czytelnictwa, 

• Zainteresowanie czytelników dziedzictwem kulturowym, historycznym i  przyrodniczym regionu, 

• Poszerzenie wiedzy uczestników na temat tradycji, lokalnych wspomnień, legend, przekazów 

rodzinnych  

• i wydarzeń z naszego regionu, 

• Pogłębianie świadomości uczestników dotyczącej tożsamości i dziedzictwa regionu, 

• Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości oraz zasobu słownictwa, 

• Zaproponowanie ciekawej i twórczej formy spędzania wolnego czasu, 

• Umożliwienie zaprezentowania swojego talentu. 

4. Warunki wzięcia udziału:  

1. Zadaniem uczestników jest spisanie legendy regionalnej lub napisanie własnej o swojej miejscowości  

lub regionie. 

 

2. W opowiadaniu  można uwzględnić postacie/lub motywy z polskich baśni, legend i podań. 

 

3. W opisie można wykorzystać motywy historyczne, zabytki, obiekty przyrodnicze i atrakcje turystyczne, 

charakteryzujące region, uwzględniając opis określonego zabytku, miejscowości, ciekawostki turystycznej, 

elementu przyrody np. drzewo, głaz, rzeka itp., bądź osoby związanej z regionem. 

 

4. Praca może zawierać wątki edukacyjne, wychowawcze, umoralniające, fikcyjne, humorystyczne, puentę  

w zależności od pomysłu autora.  

 

5. Praca konkursowa musi zawierać tytuł, imię i nazwisko jej autora, adres e-mail, numer telefonu, a także 

adres korespondencyjny. 

 

6. Prace należy dostarczyć w formie papierowego wydruku (A4), której objętość nie powinna przekraczać 5 

stron formatu A4 (czcionka 12, odstępy między wierszami 1,5). 

 



7. Pracę wybrane przez Komisję Konkursową należy dostarczyć w formie elektronicznej  np. na pendrive, 

płycie CD i/lub mailowo na adres wskazany przez Organizatora. 

 

8. Prace indywidualne w przypadku osób niepełnoletnich muszą zawierać podpisaną przez rodziców 

(opiekunów prawnych) zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych 

niepełnoletniego uczestnika (załącznik nr 1a do Klauzuli RODO). Brak zgody oznacza pozostawienie pracy 

bez oceny.  

 

9. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatorów i nie będą zwracane uczestnikom. 

 

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym udzieleniem prawa                                    

na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji                           

i w dowolnym nakładzie, publikacji w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających                                           

się do rozpowszechniania a także wydania prac w Kształcie książki i płyty CD w formie audiobooka                            

lub słuchowiska. 

 

11. Przystąpienie do udziału w Konkursie i akcepcja niniejszego Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody 

na udział oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu Klauzula RODO). 

5. Ocena prac: 

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizatorzy powołują Komisję 

Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.  

 

2. Kryteria oceny prac:  

• zgodność z tematem,  

• poziom, pomysłowość,  oryginalność i walory literackie, 

• ogólne wrażenie estetyczne, 

• nawiązanie do obiektów regionalnych, polskich baśni, legend i podań 

• poprawność językowa, stylistyczna, gramatyczna, interpunkcyjna i ortograficzna.  

6. Termin:  

Konkurs trwa od dnia 03.09.2021 roku  do 30.09.2021 roku. 

7. Zasady przyznawania nagród  

1. Komisja Konkursowa nagrodzi 3 najlepsze prace. 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem 

wiadomości wysłanej na adres e-mail lub – w przypadku braku kontaktu – podjęcie trzykrotnej próby kontaktu 

telefonicznego. Brak kontaktu skutkuje pozostawieniem nagrody w siedzibie organizatora z możliwością 

odbioru w terminie 2 tygodni. 

3. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona na fanpage’ach i stronach internetowych 

Organizatorów. 



4. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom, w zależności od sytuacji pandemicznej związanej z Covid-19, 

osobiście lub drogą pocztową. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni  

od daty przesłania danych adresowych.  

5.Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronach LGD, oraz na fanpage’ach.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany 

danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.  

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik zostanie wykluczony  

z Konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KLAUZULA RODO 

 

 Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu Literackiego „Lubuskie PROWadzi przez baśnie  

i legendy” 

1. Administratorem danych osobowych jest STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA, , 

STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA, STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE. 

 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego dokumentacji oraz w związku  

z wydaniem nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią „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” zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” ) dalej 

„RODO”.  

 

3. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.  

 

4. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji 

Konkursu Literackiego „Lubuskie PROWadzi przez baśnie i legendy” , opublikowanie nazwiska uczestnika 

konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia                                  

lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – 

podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F 

RODO). 

 

5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.  

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów 

przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,                       

w tym przepisach archiwalnych.  

 

7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia                            

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu                    

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 

gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                    

o ochronie danych osobowych.  

 

 

……………………………………………… 

                                                                                                          (czytelnie imię i nazwisko) 

 

 

*W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest poniższa zgoda rodziców/prawnych opiekunów. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1a do Klauzuli RODO 

 

……………………………., z dnia……………………………… 

……………………………………………………….. 

                           (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

                                    (adres) 

 

…………………………………………………………. 

                                    (telefon) 

 

Zgoda opiekuna na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych dla osób 

niepełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego:………………………………………………osoby niepełnoletniej, której jestem 

prawną opiekunką/ prawnym opiekunem w związku z jego udziałem w Konkursie Literackim pn.: „Lubuskie 

PROWadzi przez baśnie i legendy” organizowanym w ramach projektu współpracy ”PROWadzi Lubuskie”   

przez STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA, STOWARZYSZENIE LGD REGION KOZŁA, 

STOWARZYSZENIE  WZGÓRZA DALKOWSKIE. 

 

Tytuł pracy: 

„……………………………………………………………………………………………………………..” 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość) 

 

 

 

 

 


