
 

Puławy, dnia 16 maja 2016 r. 

 
SP.4040.1.20.2016 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„Opowiedz mi Babciu, opowiedz mi Dziadku…” 

 
 na wspomnienia związane z historią Gminy Puławy 

oraz tradycją uprawy truskawek na jej terenie: 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Celem Konkursu jest upamiętnienie historii gminy, wydarzeń, obiektów oraz tradycji 

uprawy truskawek na jej terenie, utrwalonej w pamięci bliskich.  
2. Organizatorem Konkursu pn. „Opowiedz mi Babciu, opowiedz mi Dziadku” 

zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Urząd Gminy Puławy. 
3. Współorganizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach zs. w Górze 

Puławskiej. 
4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą m.in. na stronie 

internetowej www.gminapulawy.pl oraz Facebooku- Gmina Puławy owocnie nad Wisłą. 
 

§ 2 
ZASADY KONKURSU 

 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18 mieszkających na terenie Gminy 

Puławy obecnie lub w przeszłości. 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w wersji papierowej jednego, 

niepublikowanego wcześniej i nienagradzanego opowiadania, historii, wspomnienia w 
określonych w Regulaminie terminie i formie. 

3. W pracach konkursowych mogą zostać przedstawione np.: 
a) rodzinne tradycje związane z uprawą truskawek,  
b) opis wspólnych prac związanych z uprawą, zbiorami owoców prowadzonych 

z członkami rodziny,  
c) historie związane z gminą, z wydarzeniami lub z obiektami, utrwalone w pamięci 

bliskich. 
4. Dodatkowym atutem pracy będą fotografie w wersji papierowej lub elektronicznej. 
5. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest tekst pisany w języku polskim (historia, 

opowiadanie, wspomnienie, wywiad i inne). 
6. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość 

osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na 
rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części 
stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.  

7. Praca konkursowa powinna obejmować nie więcej niż 4 strony znormalizowanego 
maszynopisu (wydruk komputerowy o parametrach: interlinia 1,5 wiersza, czcionka 
Times New Roman w stopniu 12, margines 2,5 cm). 



 
§ 3 

PRZEBIEG KONKURSU 
 
1. Prace należy do 17.06.2016 roku, w wersji papierowej dostarczyć na adres Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Puławach zs. w Górze Puławskiej (ul. Nowa 9, Góra Puławska, 24-
100 Puławy), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: KONKURS „Opowiedz mi Babciu, 
opowiedz mi Dziadku”.  

2. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, dostępny jest na stronach 
internetowych i siedzibach Organizatorów. 

3. Formularz zgłoszeniowy zawiera: 
a) tytuł opowiadania, 
b) imię i nazwisko, 
c) wiek autora pracy, 
d) dane teleadresowe, w tym adres e-mail, 
e) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do uczestnictwa w Konkursie,  
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, 
g) zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy, w tym 

do publikacji pracy na stronie internetowej, w Kurierze Gminy Puławy oraz w ramach 
innych publikacji. 
 

4. Praca powinna być podpisana. 
5. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury w składzie powołanym przez Wójta Gminy 

Puławy.  
6. Prace nadesłane do konkursu oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie szkół podstawowych, 
b) uczniowie gimnazjum, 
c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas 6. Święta Truskawki w Gminie Puławy w dniu 3 lipca 
2016 r. 

8. Wyniki Konkursu zostaną także ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów. 
8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 
§ 4 

NAGRODY 
 
1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody za miejsca od I do III oraz 

wyróżnienia. 
2. Nagrody dla uczestników będą miały charakter rzeczowy. 
3. Organizator przewiduje wydanie publikacji złożonej z nadesłanych historii. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tylko niektórych nagród. 
 

§ 5 
WYKORZYSTANIE ZŁOŻONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 



1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw 
osobistych ich autorów na cele związane z organizacją i przebiegiem Konkursu oraz 
promocją gminy w tym do publikacji pracy  na stronie internetowej, w Kurierze Gminy 
Puławy oraz w ramach innych publikacji. 

2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Gminie Puławy nieodpłatnej, 
niewyłącznej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich 
praw osobistych.  
 

Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 
standardu, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
c) publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 
szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

d) rozpowszechnianie w sieci internet oraz w sieciach zamkniętych, 
e) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym 

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji 
produktów i usług. 

f) prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do 
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich 
wymienionych powyżej polach eksploatacji, 

 
3. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą 
przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy 
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 
poz. 2135). 

4. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, iż przekazujący oświadcza, że nie 
naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie 
Organizator. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 

niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu. 
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane 
osobiście przez zgłaszającego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002135
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002135

