
 
 

Regulamin “KONKURSU ŁASUCHÓW” 
Swoszowa 2021 

 
1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa - Klub Kultury w 
Swoszowej oraz Koło Gospodyń Wiejskich “Pod Gilową Górą” w Swoszowej  
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Szerzyny.  
3. Udział w konkursie jest bezpłatny, bez ograniczeń wiekowych.  
4. Wymogi dotyczące prac konkursowych: własny (napisany przez siebie) wiersz, nigdzie 
dotąd niepublikowany, niezgłaszany do innych konkursów jakiegokolwiek rodzaju; 
poświęcony Tłustemu Czwartkowi i zwyczajami z nim związanymi. 
5. Każdy autor może zgłosić 1 wiersz, napisany dowolną techniką. 
6. Każdy wiersz będzie sprawdzany w programach antyplagiatowych do dwóch 
wersów. 
7. Wiersze należy umieszczać pod postem dotyczącym konkursu na Facebooku Klubu 
Kultury w Swoszowej https://www.facebook.com/Klub-Kultury-Swoszowa-804198556286201 
lub Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach 
https://www.facebook.com/Gminne-Centrum-Kultury-i-Czytelnictwa-w-Szerzynach-11301138
7182960 
 8. Konkurs trwa od 9 do 11 lutego 2021 r. do godziny 10:00. Wiersze przysłane po 
godz. 10.00 nie będą brane pod uwagę. 
9. Wyniki konkursu zostaną podane  11 lutego 2021 roku na stronie internetowej Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach oraz Facebooku Klubu Kultury w Swoszowej. 
10. Oceny przesłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są 
ostateczne. 
11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Szerzynach. Przewidziano 3 równorzędne nagrody: zestaw 12 pączków. 
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej. 
12. Nagrody odebrać można będzie w Domu Kultury w Szerzynach, od godz. 11 do 
godz. 17.00. 
13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu. 
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika 
na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z podstawą prawną, którą stanowią: 
Rozporządzenie 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. Ustawa 
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83). Kodeks Cywilny (art. 23 i 24).  
15. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną podstawą 
prawną.  
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16. Organizator informuje, że dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną 
opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu. 
17. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac w swoich 
materiałach promocyjnych i informacyjnych, do promocji konkursu, działalności Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Gilową 
Górą” w Swoszowej, wykorzystania pracy w publikacjach oraz zamieszczania ich na swojej 
stronie internetowej i profilach na Facebooku. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
19. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 
 
 


