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REGULAMIN  GMINNEGO  KONKURSU  LITERACKIEGO 

 „LIST DO MAMY” 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zwany dalej  

Organizatorem z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach. 

2. Konkurs został objęty patronatem honorowym Wójta Gminy Mogilany. 
 

§ 2 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Mogilany. 
 

§ 3 

1. Każdy z uczestników może przekazać do konkursu tylko jedną pracę. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 

§ 4 

Cel konkursu: 

1. Pielęgnowanie uczuć do najbliższej osoby i podkreślenie wartości rodzinnych.  

2. Budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa. 

3. Rozbudzenie zainteresowań literackich.  

4. Zachęcanie uczniów do prezentowania publicznie własnej twórczości. 

 

§ 5 

1. Zadanie konkursowe polega na  samodzielnym przygotowaniu przez uczestnika listu  

do Mamy, w którym autor  wyrazi swój szacunek do codziennej matczynej opieki  

i miłości. 

2. Treść listu jest dowolna, ważne by jego adresatem była Mama. 

3. Autor winien zadbać o poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu. 

4. List powinien zająć nie więcej niż 1 stronę A4, czcionka Times New Roman 12 p, 

interlinia 1,5.  
 

§ 6 

1. Pracę do konkursu należy przesłać na e-mail: gok@mogilany.pl w terminie do dnia  

16 maja 2021 r.  W tytule maila należy wpisać „List do Mamy”.  

2. W przesłanym pliku należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa i adres  szkoły 

oraz  telefon. 

3. Do przesłanej pracy należy dołączyć skan podpisanej zgody  rodzica / opiekuna prawnego 

uczestnika na udział w konkursie, na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku (załącznik do regulaminu). 
 

§ 7 

1. Po przesłaniu pracy konkursowej uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie 

zgłoszenia.  

2. W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia w ciągu 3 dni, Organizator prosi o kontakt  

telefoniczny 12 27 01 612. 
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego  

z przyczyn od niego niezależnych, np. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 

operacyjnego uczestnika. 
 

§ 8 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które wcześniej nie były 

nigdzie nagradzane i publikowane. 

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestnika 

konkursu.  

3. W konkursie mogą brać udział tylko uczestnicy indywidualni. 
 

§ 9 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez  Komisję Konkursową  do dnia 21 maja 2021 r.  

2. Kryteriami oceny prac przez Komisję będą: samodzielność pracy, szczerość  

i autentyczność,  umiejętność pokazania roli Mamy w życiu dziecka, poprawność 

stylistyczna, językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

3. Lista laureatów zostanie opublikowana  na stronie internetowej Organizatora 

www.gok@mogilany.pl 

4. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.  
 

§ 10 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział oraz drobne upominki. 

2. W ramach nagrody: 

1) najlepsze prace zostaną opublikowanie w dniu 26 maja 2021 r. na stronie internetowej 

Organizatora www.gok.mogilany.pl,  

2) Organizator przewiduje możliwość nagrania krótkiego filmiku z udziałem autorów 

najlepszych prac, podczas którego odczytają swoje  listy do Mamy, oraz 

zaprezentowanie go w dniu 26 maja 2021 r. na stronie www.gok.mogilany.pl, kanale 

YouTube i serwisie społecznościowym Facebook.  
 

§ 11 

1. W imieniu małoletniego uczestnika, rodzic / opiekun prawny, biorącego udział  

w konkursie oświadcza, że: 

1) dziecko jest autorem zgłoszonej pracy do konkursu i posiada do niej wyłączne prawa 

autorskie, 

2) wyraża zgodę na wszelkie formy publikacji nadesłanych prac konkursowych w tym: 

na stronie internetowej lub innych materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora, 

3) udziela Organizatorowi nieodpłatną zgodę do wykorzystywania prac konkursowych  

na wszystkich polach eksploatacji w celach promocyjnych i reklamowych, 

4) wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora podstawowych danych uczestnika 

konkursu, 

5) nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez 

Organizatora przesłanych prac, 

6) zgadza się na przekazania wszelkich praw majątkowych związanych  z wykorzystaniem 

przez Organizatora zwycięskich prac 
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7) wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu w przypadku nagrania  

i publikacji filmu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 

§ 12 

Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ). Organizator  informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych  zbieranych od uczestników konkursu jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 16 12,  

e-mail: gok@mogilany.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach: e-mail: iod@gokmogilany.pl 

3. Dane osobowe uczestników konkursu  będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych. 

4. Dane osobowe  nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez obowiązujące 

przepisy. 

6. Rodzic / opiekun prawny uczestnika konkursu posiada  prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Rodzicom / opiekunom prawnym uczestnika konkursu przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

8. Organizator oświadcza, że dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane  wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy.  

10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 
 

§ 13 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w przypadku istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.  
 

§ 14 

W konkursie może wziąć udział uczestnik,  którego rodzic / opiekun prawny  akceptuje treść  

niniejszego regulaminu. 

  

 


