
REGULAMIN 
Gminny Konkurs Literacki „Opowieści z Ziemi Trzydnickiej” 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
 
 

 
1. WSTĘP 

Wszyscy mamy swoje „miejsce na ziemi”. To najczęściej jest miejsce gdzie się 
urodziliśmy, gdzie znamy każdy kąt, gdzie mieszkamy, gdzie jest rodzinny dom, 
najbliżsi i wspomnienia najpiękniejszych chwil. Nasze „miejsce na ziemi” często 
nazywane jest Małą Ojczyzną. To właśnie z nią związane są ważne wydarzenia z 
naszego życia, życia ukochanych rodziców i dziadków. W trakcie wielu rodzinnych 
spotkań niejednokrotnie słyszeliście ciekawe historie opowiadane właśnie przez nich. 
Wraz z upływem czasu i odchodzeniem kolejnych pokoleń przodków te opowieści idą 
w zapomnienie. A to przecież takie ważne, by wiedzieć i pamiętać, jak to się stało, że 
tu mieszkamy, skąd przybyła w te strony nasza rodzina, jak zbudowano nasze rodzinne 
domy, jak zmieniała się okolica, jakie wydarzenia i przygody ukształtowały to wszystko, 
co nas dziś otacza. Siądźcie z rodzicami, dziadkami i zapytajcie ich o ciekawe 
wydarzenia z życia, które miały miejsce w naszej Małej Ojczyzny. Wypytajcie o miejsca, 
o czas tych wydarzeń, o ich uczestników. Co wtedy myśleli i dlaczego te wydarzenia 
tak szczególnie zapamiętali. Może mają zdjęcia albo filmy, które te wydarzenia 
dokumentują i które pozwolą Wam wczuć się w realia tamtych czasów. Ale nie tylko 
historie z dawnych czasów są przedmiotem tego konkursu. Również przygody i 
wydarzenia, które zdarzyły się młodym mieszkańcom naszej gminy mogą być warte 
opisania. Historie z Waszego życia są równie ważne, ciekawe i pouczające, bo to 
przecież Wy właśnie zaczynacie kształtować życie i otoczenie naszej Małej Ojczyzny. 
Gdy już znajdziecie odpowiednią historię, którą warto „ocalić od zapomnienia”, 
napiszcie opowiadanie. Sprawdźcie dokładnie na czym polega ta forma literacka, jak 
oryginalnie i ciekawie opisać wybrane przez Was wydarzenie.  

 
2. ORGANIZATOR 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży 
www.goktrzydnik.pl | goktrzydnik@o2.pl | 15 873 18 26 

 
3. PATRONAT 

Wójt Gminy Trzydnik Duży 
 

4. CELE 
▪ przybliżenie wszystkim mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży, 

historii Ziemi Trzydnickiej; 
▪ popularyzacja wiedzy o formach literackich i sztuce pisania; 
▪ kształtowanie postaw twórczych; 
▪ rozwijanie wyobraźni i wrażliwości; 
▪ pogłębienie relacji rodzinnych i społecznych; 
▪ dbałość o język polski, kulturę słowa, poprawność wyrażania myśli; 
▪ pomoc w zrozumieniu czym jest tożsamość i patriotyzm w dużej i małej skali. 

 
5. ADRESACI 

Konkurs jest adresowany do mieszkańców gminy Trzydnik Duży - osób indywidualnych 
z dwóch grup wiekowych:  
▪ młodzież w wieku 14 - 18 lat; 
▪ osoby dorosłe. 

 

http://www.goktrzydnik.pl/
mailto:goktrzydnik@o2.pl


6. WARUNKI UCZESTNICTWA 
▪ Podstawą zgłoszenia do udziału w konkursie jest przygotowanie opowiadania o 

wydarzeniu, przygodzie lub dowolnym innym ciekawym, pouczającym lub ważnym 
zdarzeniu, które miało miejsce na terenie gminy Trzydnik Duży. Nie jest ważne jak 
dawno zdarzenie miało miejsce. Ważne by uczestnik konkursu był autorem 
zgłoszonego do konkursu opowiadania, a opowiadanie to nie było gdziekolwiek 
wcześniej publikowane.  

▪ Opowiadanie powinno zawierać puentę lub morał.  
▪ Każdy autor może zgłosić na konkurs tylko jedno opowiadanie, samodzielnie 

napisane. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 
▪ W procesie przyznawania nagród i wyróżnień brane będą pod uwagę wyłącznie 

prace oryginalne, wcześniej niewydane drukiem i nieogłoszone na stronach 
internetowych, a także nienagradzane w innych konkursach, pisane polskim 
językiem literackim, nadesłane w wersji elektronicznej w zgodzie z określonymi 
poniżej warunkami technicznymi i formalnymi. 

▪ Plik tekstowy z opowiadaniem powinien być zapisany w formie edytowalnego 
dokumentu tekstowego w jednym z formatów obsługiwanych przez popularne 
edytory tekstów, np. doc, docx, rtf, odt. Do konkursu nie będą dopuszczane 
opowiadania nadesłane w formacie nieedytowalnym, np. pdf. 

▪ Opowiadanie wraz z Kartą zgłoszenia oraz Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (Załączniki) można przekazać organizatorowi w 
dowolny sposób (przesłane e-mailem albo zapisane na dowolnym nośniku pamięci 
i doręczone osobiści).  

▪ Zwracamy uwagę, aby uczestnicy konkursu unikali ujawniania danych osobowych 
bohaterów przedstawianych zdarzeń, ograniczając się do stosowania imion lub 
stopnia pokrewieństwa (mama, tata, wujek itp.).  

▪ Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 15 lutego 2023 roku. 
 

7. OCENA JURY 
Jurorzy Konkursu w ocenie prac konkursowych będą brali pod uwagę: 
▪ powiązanie opisywanej historii (zdarzenia) z Ziemią Trzydnicką; 
▪ powiązanie bohaterów historii (zdarzenia) z Ziemią Trzydnicką; 
▪ umiejętności zaciekawienia, zainteresowania czytelnika przedstawianą historią 

(zdarzeniem); 
▪ poprawność językowa, przejrzystość, płynność i spójność opowiadania; 
▪ poprawność gramatyczna i ortograficzna dzieła; 
▪ walor moralny, historyczny i wychowawczy opowiadania. 

 
8. ROZSTRZYGNIĘCIE 

▪ W każdej z grup wyłonione zostanie trzech laureatów - zwycięzca konkursu oraz 
dwie osoby wyróżnione.  

▪ Konkurs odbywać się będzie jednoetapowo.  
▪ Nadesłane opowiadania konkursowe oceni powołane przez organizatora Jury, 

które wyłoni najlepsze prace. 
▪ Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas spotkania w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Trzydniku Dużym, w trakcie którego nastąpi ogłoszenie wyników, 
wręczenie nagród i dyplomów oraz odczytanie przez laureatów konkursu swoich 
opowiadań. O terminie podsumowania konkursu organizator powiadomi 
uczestników telefonicznie.  

 
9. NAGRODY 

▪ Dla uczestników konkursu przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe. 
▪ Nagrodami dla zwycięzców konkursu w każdej z grup wiekowych będzie czytnik 

książek elektronicznych - Ebook.  



▪ Nagrodą dla dwóch osób wyróżnionych z każdej grupy wiekowej będzie karnet 
wejściowy na basen w Kraśniku obejmujący 10 godzin do wykorzystania w 
dowolnym okresie.  

 
10. INFORMACJE DODATKOWE 

▪ Na rodzicach (opiekunach prawnych) niepełnoletniego uczestnika konkursu 
spoczywa obowiązek wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika konkursu w celu prawidłowej jego organizacji, nieodpłatnej publikacji 
nadesłanych do konkursu dzieł oraz na wykorzystywanie wizerunku uczestnika w 
materiałach promocyjnych.  

▪ Pełnoletni uczestnicy składają zgody we własnym imieniu.  
▪ Stosowne klauzule informacyjne znajdują się w Karcie zgłoszenia i Oświadczeniu 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
▪ Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych 

opowiadań w celach wydawniczych i promocyjnych (Gazeta Trzydnicka, Internet 
oraz inne wydawnictwa promujące konkurs). 

▪ Kontakt z organizatorem: 15 873 18 26, goktrzydnik@o2.pl, www.goktrzydnik.pl 
▪ Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

przez uczestnika regulaminu.  
▪ Regulamin konkursu wraz z Kartą zgłoszenia i Oświadczeniem o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zamieszczone są na stronie internetowej 
organizatora i będą dostępne przez cały okres trwania konkursu.  

▪ Opowiadania przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas 
rozstrzygnięcia konkursu. 

▪ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję 
podejmuje organizator. 

 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) uprzejmie informuję: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-
230 Trzydnik Duży. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  
Adres e-mail: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl 
Adres do korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieści z Ziemi 
Trzydnickiej” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu 
określonym  w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

4) Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

5) Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 
6) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, 
której dane dotyczą). 

7) Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. 
9) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu nie podlega uczestnik 

konkursu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 RODO.    

 
 
 
 
 
 

 

http://www.goktrzydnik.pl/
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Załącznik do Regulaminu  
Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieści z Ziemi Trzydnickiej” 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Gminny Konkurs Literacki „Opowieści z Ziemi Trzydnickiej” 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
 

 
1. Imię i nazwisko* 

 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
2. Wiek*  

 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
3. Adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika* 

 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
4. Tytuł opowiadania* 

 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
5. Imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna*  

(w przypadku osoby niepełnoletniej) 
 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

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

                                                                     data, czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna  

 
 
 
* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. decydując się 
na wzięcie udziału w Gminnym Konkursie Literackim „Opowieści z Ziemi Trzydnickiej” - wypełnieniu wskazanego 
w pkt. 1 - 5 zakresu danych osobowych, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
i danych osobowych mojego dziecka na potrzeby wydarzenia oraz oświadczam, że zapoznałam/-em się z 
Regulaminem Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieści z Ziemi Trzydnickiej”. 

 

 

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

                                                                     data, czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna   

 

                                                  



Załącznik do Karty zgłoszenia  
Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieści z Ziemi Trzydnickiej” 

 
 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 (dotyczy osób NIEPEŁNOLETNICH) 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dobrowolnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka): ……………………......………………………… 
na potrzeby Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieści z Ziemi Trzydnickiej” (Gminny Ośrodek 
Kultury w Trzydniku Dużym): 

− udostępnienia informacji o wydarzeniu; 

− na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych 
organizatora w związku z udziałem w wydarzeniu. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieści z 
Ziemi Trzydnickiej” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

 
 
 

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

                                                                         data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Załącznik do Karty zgłoszenia  
Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieści z Ziemi Trzydnickiej” 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 (dotyczy osób PEŁNOLETNICH) 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dobrowolnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieści z 
Ziemi Trzydnickiej” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym): 

− udostępnienia informacji o wydarzeniu; 

− na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora w 
związku z udziałem w wydarzeniu. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieści z 
Ziemi Trzydnickiej” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

 
 
 

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

                                                                         data i czytelny podpis uczestnika wydarzenia 


