
Regulamin konkursu literackiego „ZAPISZ SWÓJ SEN” 

organizowanego przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie 

oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie 

 

 

• ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Kościański Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 11, 64-000 

Kościan, Tel./fax: (65)512-05-75 e-mail: kok.koscian@gmail.com 

oraz Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 28 b, 64 – 000 Kościan,  

tel. 65 512 00 40, 65 511 00 26; e-mail: mbp@koscian.pl 

 

• CEL KONKURSU 

Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży podczas ferii. 

 

• WARUNKI UCZESTNICTWA 

a) konkurs ma charakter otwarty, 

b) konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy mają ferie. 

 

• OCENA 

a) Jury konkursu (powołane przez organizatora) dokonuje oceny wszystkich nadesłanych prac, 

b) Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni najciekawsze i nagrodzi, 

c) Autor najciekawszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł, natomiast autorzy 

wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni książkami, 

d) Komisja ma prawo dowolnie rozporządzać przyznanymi nagrodami, 

e) Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne, 

f) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Kościańskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w dniu 19.01.2021 r.  

 

• ZASADY UCZESTNICTWA 

a)  Uczestnicy przesyłają prace do dnia 17.01.2021 roku na adres: kok@koscian.eu 

b) W konkursie biorą udział wszystkie prace nadesłane przez dzieci i młodzież podczas ferii 

zimowych 2021, w wymaganym terminie, 

c) Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, 

- karta zgłoszenia (do pobrania na stronie) 

- kartę zgłoszenia oraz oświadczenie podpisuje rodzic lub prawny opiekun, 
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d) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszenia, 

e) Osoba zgłaszająca musi mieć pełne prawa do złożonej pracy i odpowiada za naruszenie 

dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub 

w wyniku realizacji niniejszego konkursu, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń 

przeciwko Organizatorowi, podmiot zgłaszający zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia 

roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

 

 

•  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Każda praca uznana przez Jury jako ciekawa, zostanie zaprezentowana w serwisach 

internetowych KOK i MBP. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac w celu promocji 

konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy kontaktować się telefonicznie 

lub mailowo z organizatorem. 

4. Wszelkie sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator. 

5. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione zostaną o tym fakcie powiadomieni mailowo. 

 

 


