REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Aleksandrowska Legenda”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
pl. Kościuszki 12, 95-070 Aleksandrów Łódzki, tel. 42-276-40-18, E-mail: sekretariat@alebiblioteka.pl.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
II. CELE KONKURSU:
1. Włączenie się w obchody uczczenia 200 rocznicy nadania praw miejskich nowo powstałej osadzie
Aleksandrów.
2. Poznawanie swojej miejscowości.
3. Umożliwienie zaprezentowania utworu własnego autorstwa.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki w dwóch
kategoriach wiekowych:
I kategoria – 10 - 13 lat
II kategoria – 14 -1 7 lat
2. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza z akceptację regulaminu.
3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich
na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji drukowanej i elektronicznej
w wydawnictwach wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych, materiałach promocyjnych oraz
w Internecie (w tym na portalach społecznościowych) itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Uczestnik lub opiekun nieletniego uczestnika przekazuje majątkowe prawa autorskie oraz upoważnia
do publicznego jego odtwarzania i zwielokrotniania przez Organizatora bezpłatnie. Organizator
ma również prawo do decydowania o upublicznieniu utworu.
4. Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie legendy związanej z Miastem lub Gminą Aleksandrów
Łódzki. Wskazane jest, aby wykorzystać motyw 200 rocznicy nadania praw miejskich nowo powstałej
osadzie Aleksandrów. Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca w mieście lub gminie,
np., zabytku, rezerwatu przyrody, atrakcji turystycznej czy krajoznawczej, bądź też do wydarzeń
historycznych lub postaci związanej z historią gminy. Praca konkursowa powinna w ciekawy, oryginalny
sposób łączyć fakty historyczne z fikcją literacką.
5. Praca Konkursowa powinna być napisana w języku polskim oraz nie powinna liczyć więcej niż 3 strony
A4 (w formacie doc. lub pdf., czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) w wersji
elektronicznej.
6. Prace konkursową wraz z Kartą zgłoszenia (załącznik n r 1 do regulaminu), należy przesłać w formie
elektronicznej na skrzynkę e-mail: sekretariat@alebiblioteka.pl, w pliku doc. lub pdf, z dopiskiem
„Aleksandrowska Legenda”. Zgłoszenie i oświadczenie uczestnika poniżej 13 roku życia podpisuje
rodzic/opiekun prawny.

7. Praca nie może być wcześniej publikowana.
8. Uczestnicy mają prawo do zgłoszenia jednej pracy konkursowej własnego autorstwa.
9. Zgłoszone na konkurs prace oceni jury, powołane przez Dyrektora Biblioteki Publicznej
im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
10. Decyzja dotycząca oceny prac jest niepodważalna i ostateczna.
11. Jury oceniać będzie:
a) zgodność tekstu z tematem konkursu,
b) stopień samodzielności,
c) indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,
d) poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną,
e) estetykę pracy,
f) prace oceniane będą jako legendy .
12. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora lub rodzica/opiekuna zgody
na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji. Przesłane prace
przechodzą na własność organizatora. Nagrodzone projekty mogą być wydrukowane i wykorzystane
przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
14. Integralną częścią Regulaminu jest zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, które stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
15. Udział w konkursie jest bezpłatny.
IV. TERMIN:
1. Termin nadsyłania prac do 13.09.2022 r. włącznie.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni Laureatów zostaną poinformowani o wynikach Konkursu
za pośrednictwem wiadomości email. W tej samej wiadomości załączone zostanie zaproszenie
na Uroczystość wręczenia nagród Laureatom.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Załącznik. 1.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

„Aleksandrowska Legenda”

Imię i nazwisko uczestnika....................................................................................................................
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..…….
Wiek uczestnika ……………………………………………………………………………………….
Adres e-mail ...........................................................................................................................................
Numer telefonu ………………………………………………………………………………………..
Tytuł legendy …………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszenia przez
Bibliotekę Publiczną im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w celu realizacji konkursu
„Aleksandrowska Legenda”.
2. Oświadczam, że zgadzam się na udział mojego dziecka ……………………………………………………..
w konkursie „Aleksandrowska Legenda”.. Zapoznałem /-łam się z jego regulaminem. Jednocześnie
wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia grupowego uczestników konkursu
na stronie internetowej organizatora lub w prasie lokalnej.
3. Oświadczam, że zapoznałam/ - em się z treścią regulaminu konkursu „Aleksandrowska Legenda”.

………..……..……..................
(data, czytelny podpis
uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego dziecka)
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego z siedzibą Plac Kościuszki
12, 95-070 Aleksandrów Łódzki E-mail: alebib@tlen.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych:
biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO co jest
zadaniem publicznym polegającym na promocji kultury i sztuki) oraz w celu dokumentacji i promocji działań
administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy). Udział w konkursie jest jednoznaczny z
udzieleniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy Prawa autorskie i prawa pokrewne.
Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu, prowadzenia działań promocyjnych oraz zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także
prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w konkursie. Dane nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu. Odbiorcami danych może być Urząd Miasta w Aleksandrowie Łódzkim, lokalne
media oraz Facebook Inc. W związku z publikacją danych na profilu Facebook. Dane w postaci wizerunku mogą
być przekazywane poza EOG w związku z publikacją w mediach społecznościowych. Spółka META Inc. (dawniej
Facebook) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże
się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku na oficjalnym profilu organizatora
akceptujesz to ryzyko.

