
Regulamin XXVII Regionalnego Konkursu Literackiego  

„Ze Śląskiem na ty” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem XXVII Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty” jest   

Łubniański Ośrodek  Kultury zwany dalej: „Organizatorem”. Partnerem Konkursu jest 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany 

ANIMATOR.   

2.Konkurs trwa od 1 września  do 28 listopada 2020 r.  

3. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie przez Uczestnika wcześniej nie publikowanej pracy 

pisemnej, napisanej w śląskiej gwarze lub w języku literackim.  

4. Tematami prac mogą być:  historie rodzinne, legendy i podania, historie związane z miejscem 

zamieszkania, jego architekturą, rozwojem zakładów i lokalnego rzemiosła. Proponujemy także 

podjąć opisanie zmieniających się obyczajów i tradycji. Konkurs jest zasadniczo adresowany 

do osób zamieszkujących środowiska wiejskie i małomiasteczkowe. Nie ogranicza on jednak 

udziału w nim osób, które z perspektywy dużego miasta chciałyby opisać swój Śląsk np. w 

kontekście zaobserwowanych różnorakich przemian społecznych, obyczajowych czy 

kulturowych.  

§ 2 Zasady udziału w konkursie 

1. Praca powinna zawierać do 8 stron tekstu zapisanego na formacie A4, czcionką Times New 

Roman 12. ( w przypadku obszernej dokumentacji zdjęciowej praca może mieć większą 

objętość). 

 2.Zadanie konkursowe określone w pkt 1 należy przesłać w pięciu egzemplarzach (oryginał + 

4 kopie)  oraz w wersji elektronicznej na adres: Łubniański Ośrodek Kultury, ul Opolska 49, 

46-024 Łubniany, z dopiskiem „Konkurs „Ze Śląskiem na ty”, wraz z kartą zgłoszeniową  

dostępną na stronie: www.lodzk.opole.pl w zakładce „Ze Śląskiem na ty”  2020.  

3.Praca może być napisana również pismem odręcznym (dotyczy osób starszych, najmłodszych 

dzieci, dla których zapis komputerowy mógłby stanowić ewentualną trudność).  

4.Zgłoszenie udziału w Konkursie na zasadach określonych powyżej jest równoznaczne z 

akceptacją przez Uczestnika zasad Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie.  

5.Pracy należy przesłać lub dostarczyć na adres Łubniańskiego  Ośrodka Kultury do 31 

października 2019, do godziny 14:00 (ważna będzie  data stempla pocztowego) 

 

 

 



§ 3 Kategorie wiekowe 

Kategoria I - uczniowie szkół podstawowych klas 1-4 

Kategoria II - uczniowie szkół podstawowych klas 5-6 

Kategoria III - uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 

Kategoria IV - dorośli, uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci 

§ 4 Nagrody 

1. Organizator przewiduje przyznać około 40 nagród rzeczowych łącznie, w poszczególnych 

czterech kategoriach wiekowych,  przedstawionych w par. 3 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w Konkursie.   

3. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali 28 listopada o godz. 16:00 w sali  

koncertowej Łubniańskiego Ośrodka Kultury przy ul Opolskiej 53 

4. Na koncert galowy zostaną zaproszeni tylko laureaci wraz z osobami towarzyszącymi, o 

czym zostaną powiadomieni przez Organizatora po dokonanej przez jurorów ocenie prac.  

2.Wszelkie koszty związane z przyznaniem nagród ponosi Organizator.  

§ 5 Prawa autorskie i udostępnianie prac 

1. Prace  konkursowe pozostają w dyspozycji Organizatora.  

2. Popularyzowanie i rozpowszechnianie treści prac w celach promocyjnych  w prasie, radio, 

TV, na stronach internetowych Łubniańskiego Ośrodka Kultury i innych, publikacje książkowe 

mogą być realizowane za  pisemną zgodą  Uczestnika.  

2. Zgłaszając pracę do Konkursu, Uczestnik oświadcza że praca jest oryginalna, jest wynikiem 

jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich. 

Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w 

szczególności praw autorskich.  

3.Uczestnikowi nie przysługują prawa do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania przez 

Organizatora nadesłanego opowiadania poprzez jego publikację na stronie internetowej 

Organizatora.  

4.Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na podanie jego nazwiska przez 

Organizatora podczas ogłaszania wyników Konkursu. 

§ 6 Komisja konkursowa 

1.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, nadzór i ocenę, pełnić będzie Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora  

 



§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

1.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora, w celu realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.   

2.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

3.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1.Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu  

2.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.  

 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu przeprowadzenia niniejszego Konkursu będą rozstrzygane 

przez Sąd, właściwy dla Organizatora według obowiązujących przepisów.  

4.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego 


