
REGULAMIN KONKURSU 

„JELENIA GÓRA I ZIEMIA JELENIOGÓRSKA WE WSPOMNIENIACH JEJ MIESZKAŃCÓW” 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica 

Karkonoska z siedzibą przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze, zwanym dalej Organizatorem. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin dotyczy III edycji Konkursu literackiego „Jelenia Góra i ziemia jeleniogórska we 

wspomnieniach jej mieszkańców”. 

2. Konkurs rozpoczyna się 01.12.2020 i trwać będzie do 28.04.2021 roku. 

3. Przedmiotem Konkursu jest zapis wspomnień własnych bądź najbliższych osób dotyczących historii 

związanej z miastem i/bądź ziemią jeleniogórską w dowolnej formie literackiej. 

 

III. CEL KONKURSU 

1. Zachowanie w pamięci faktów, wydarzeń z najnowszej historii, które miały miejsce na ziemi 

jeleniogórskiej. 

2. Rozwijanie tożsamości lokalnej i więzi międzypokoleniowej. 

3. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu poprzez publikację zwycięskich 

prac konkursowych w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia. 

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę własną, napisaną w języku polskim, wcześniej 

niepublikowaną i nienagrodzoną w innych konkursach. 

3. Dobrze widziane będą prace zawierające materiał ilustrowany w postaci np. kopii dokumentów, 

fotografii etc. 

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (załącznik nr 1) i druk 

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie 

wizerunku (załącznik nr 2). 

5. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Prace bez dołączonych i wypełnionych w/w załączników nie będą rozpatrywane. 

7. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. W kwestiach spornych głos decydujący 

będzie miał przewodniczący Jury. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

1. Prace, wraz z wypełnionymi załącznikami, należy dostarczyć w terminie do 31.03.2021 roku  

w jednej z wybranych wersji: 

a) elektronicznej  na adres e-mail: czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl w formacie PDF, czcionka  

o wielkości 12 pkt., maksymalnie 10 stron A 4 

mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl


b) w wersji wydrukowanej w liczbie 3 egzemplarzy (czcionka o wielkości 12 pkt., maksymalnie 10 

stron A 4) bądź w postaci rękopisu w liczbie 3 egzemplarzy (maksymalnie 10 stron A4): 

 na adres: JCIiER Książnica Karkonoska Czytelnia, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra, 

 osobiście u pracownika Czytelni (II piętro) bądź na portierni (parter) przy ul. Bankowej 27  

w Jeleniej Górze 

 

VI. PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej, 

nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do publikacji pracy konkursowej w całości lub 

w części, zgodnej z działalnością Organizatora. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator będzie kontaktował się tylko z wybranymi osobami. 

2. O miejscu i sposobie ogłoszenia wyników Organizator będzie informował telefonicznie/mailowo 

oraz za pośrednictwem strony internetowej i Facebooka Książnicy Karkonoskiej. 

3. Na rozdanie nagród, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, mogą być zaproszone tylko 

osoby, których prace zostaną nagrodzone bądź wyróżnione. 

4. Przewiduje się przyznanie atrakcyjnych nagród. 

5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji bez 

wypłacania honorarium. 

6. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje 

Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu JCIiER Książnica Karkonoska  

z siedzibą przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze. Uczestnik przekazując swoje dane osobowe 

Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystywanie w celu prowadzenia dokumentacji Konkursu, 

otrzymania nagrody oraz dla celów promocyjnych Biblioteki. 

 

Dane Uczestnika nie będą przechowywane ani w jakikolwiek sposób przetwarzane przez 

Organizatora, poza wykorzystaniem we wskazanych powyżej celach. Uczestnikowi przysługuje 

prawo do wglądu i zmiany danych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w myśl 

obowiązującej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 81 ust. 1 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Podanie nieprawdziwych danych jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURSU „JELENIA GÓRA I ZIEMIA JELENIOGÓRSKA 

 WE WSPOMNIENIACH JEJ MIESZKAŃCÓW” 

 

Imię i nazwisko Uczestnika: ……………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail, numer telefonu: ………………………………………………………………………………….. 

Zgłaszam do Konkursu mój tekst pod tytułem: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………………. 

                                                                                         (data, czytelny podpis Uczestnika)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymaganych do udziału  

w III edycji Konkursu „Jelenia Góra i ziemia jeleniogórska we wspomnieniach jej 

mieszkańców” przez Organizatora Konkursu oraz publikację wizerunku zarejestrowanego 

podczas udziału w konkursie na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej, w JBC 

 oraz w materiałach medialnych w celu promocji Biblioteki i rozliczenia zadania. 

Jednocześnie potwierdzam, że poinformowano mnie, że podanie danych jest 

dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do nich oraz ich poprawianie, zaś zgoda  

na rozpowszechnianie wizerunku może być przeze mnie wycofana w dowolnym czasie. 

 

 

……………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis Uczestnika) 

 


