ZŁÓŻ ŻYCZENIA NIEPODLEGŁEJ POLSCE I WYGRAJ CENNĄ NAGRODĘ!
Regulamin Gminnego Konkursu
pt. „Dla Ciebie Wolna Polsko”
na najpiękniejsze życzenia dla Ojczyzny.
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Gościeradów, a koordynatorem Gminna Biblioteka
Publiczna w Gościeradowie.
2. Celami konkursu jest uczczenie Jubileuszu 100 - lecia Niepodległości, kształtowanie umiejętności
redagowania życzeń o charakterze patriotycznym i rozwijanie aktywności twórczej.
3. W konkursie wezmą udział oryginalne życzenia, napisane indywidualnie, nigdzie niepublikowane
i nienagradzane wcześniej w innych konkursach.
4. Komisja konkursowa powołana przez koordynatora oceni prace konkursowe pod względem
pomysłowości, niekonwencjonalności tekstu, poprawności językowej i samodzielności.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych autorów:
1) dzieci do 12 roku życia;
2) młodzież od 13 do 17 lat;
3) dorośli od 18 roku życia.
6. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę konkursową w dwóch wersjach: elektronicznej na adres:
biblioteka.goscieradow@gmail.com i papierowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie.
7. Prace należy składać w terminie do 17.09.2018 r. do godz. 15.00 wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) dostępnym na stronie GBP i Urzędu Gminy
Gościeradów).
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 października 2018 r. w Sali Widowiskowej os. POM 7.
9. Dodatkowym, ale niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Biorąc udział w konkursie
uczestnik zgadza się, żeby jego dane osobowe przekazywane koordynatorowi były przetwarzane
w celu realizacji konkursu, publikacji wyników konkursu oraz do promocji prac konkursowych.
10. Formularze: zgłoszenia i zgody dostępne będą na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gościeradowie.
11. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych muszą wyrazić
rodzice lub prawni opiekunowie.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na nieodpłatne publikacje
jego autorskich życzeń przez GBP i Urząd Gminy w Gościeradowie.
13. Prawa autorskie do utworu (życzeń) pozostają własnością autora pracy konkursowej i to on
odpowiada w razie roszczeń osoby trzeciej za ewentualne naruszenie jej praw autorskich.
14. Nagrody finansowe w konkursie przyznane będą za I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
15. Zastrzega się prawo do zmniejszenia liczby osób nagrodzonych lub przyznania nagród/ wyróżnień
dodatkowych.
16. Nagrody zostaną ufundowane przez Wójta Gminy Gościeradów.

