
REGULAMIN KONKURSU NA WIERSZ PROMUJĄCY ZDROWY STYL ŻYCIA 

„CZAS BYĆ ZDROWYM” 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Czas być zdrowym” na wiersz promujący zdrowy styl życia, zwanego 

dalej Konkursem, jest Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, zwany dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Dobre życie zaczyna się od dobrej książki”, który jest 

realizowany przez Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy. Projekt został dofinansowany ze 

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury. 

3. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora. 

 

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs jest skierowany do młodzieży z gminy Moszczenica w wieku 13–18 lat. 

2. Tematem Konkursu jest napisanie wiersza nawiązującego do hasła „Czas być zdrowym”. 

3. Celem Konkursu jest wzmacnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży oraz zmiana nawyków 

konsumenckich. Rezultatem Konkursu będzie uzyskanie nowych kompetencji pozwalających na 

świadomy wybór zdrowego stylu życia. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace. 

5. Praca zgłoszona na Konkurs nie może być pracą wcześniej publikowaną (w całości bądź we 

fragmentach — zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) ani nagradzaną w innym 

konkursie. 

6. Na Konkurs należy przesyłać prace spełniające następujące wymogi: 

— format: A4, 

— font: Times New Roman 12 pt., 

— interlinia: 1,15 wiersza. 

7. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do oceny 

merytorycznej. 

8. Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę: 

— spełnienie wymogów formy literackiej jaką jest wiersz, 

— atrakcyjność, 

— poprawność językowa, 

— oryginalność pracy, 

— samodzielność. 

9. Organizatorzy uzyskują prawo do nieodpłatnego korzystania ze zwycięskich prac oraz ich 

fragmentów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji, zwłaszcza: 

— udostępnienia pracy (w całości lub w części) na stronie internetowej Organizatora Konkursu, 

— udostępnienia pracy (w całości lub w części) w portalach społecznościowych Organizatora 

Konkursu, 

— upublicznienia we wszelkich materiałach promujących Konkurs, również w mediach, 

— odczytania fragmentu wiersza podczas uroczystości wręczenia nagród. 



10. Przekazanie pracy przez Uczestnika oznacza, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia 

autorskich praw osobistych i majątkowych do przesłanego na Konkurs wiersza, a także, że prawa te 

nie są obciążone prawami osób trzecich. Dostarczając pracę, Uczestnik zobowiązuje się wobec 

Organizatora Konkursu do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator Konkursu w związku 

z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do pracy lub innych dóbr osobistych 

osób trzecich. 

 

§ 3 TERMINY NADSYŁANIA PRAC 

1. Prace konkursowe są przyjmowane do dnia 5 września 2019 — z dopiskiem „Konkurs literacki”. 

2. Prace konkursowe można: 

— przesłać na adres: Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy ul. Samorządowa 1, 38-321 

Moszczenica (liczy się data dostarczenia do siedziby OKiB), 

— albo złożyć osobiście w siedzibie OKiB w zaklejonej i podpisanej kopercie, 

— albo przesłać na adres e-mailowy: biblioteka-moszczenica@o2.pl. 

3. Prace konkursowe należy podpisać na odwrocie, uwzględniając następujące dane: imię i nazwisko, 

wiek oraz numer telefonu. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany dostarczyć, oprócz pracy konkursowej, zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych i wizerunku (zgoda do pobrania w OKiB w Moszczenicy). 

Prace bez wypełnionego załącznika, o którym mowa w pkt. 4 § 3, nie zostaną przyjęte do Konkursu. 

 

§ 4 WYNIKI KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 września 2019 roku. 

2. Wyniki Konkursu (zawierające imię i nazwisko Laureatów oraz zwycięskie prace) zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.okib.gminamoszczenica.eu) i w jego 

kanałach społecznościowych. 

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2019 roku. Dokładne informacje 

o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Organizatora oraz 

w kanałach społecznościowych. Laureaci o szczegółach związanych z wręczeniem nagród zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 5 NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody rzeczowe — za zajęcie pierwszego, drugiego oraz 

trzeciego miejsca.  

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź rzeczowy. 

3. Laureaci Konkursu odbierają nagrody osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu: 

Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, ul. Samorządowa 1, 38-321 Moszczenica. 

 

§ 6 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, 

ul. Samorządowa 1, 38-321 Moszczenica.  
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2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 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 (RODO) (DZ Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1). 

3. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy 

o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku. 

2. Przystępując do Konkursu, każdy z Uczestników oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem 

i akceptuje jego postanowienia. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostają własnością Organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do ich publikacji. 

5. Nagrodzone prace będą prezentowane podczas wydarzenia podsumowującego Konkurs. 

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.okib.gminamoszczenica.eu.  

7. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na stronie internetowej Organizatora. 

9. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury. 

10.  Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik OKiB w Moszczenicy: Halina Wałęga 

(tel.: 18 3541044, e-mail: biblioteka-moszczenica@o2.pl). 
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