
Regulamin konkursu pn. „Baśnie i mity o Pieńsku” pod patronatem Burmistrza

Miasta i Gminy w Pieńsku, organizowanego przez Euroregionalne Centrum Kultury 

i Komunikacji Pieńsk

I ORGANIZATOR KONKURSU:

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk, ul. Świerczewskiego 23, 59 – 930

Pieńsk

II ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z gminy Pieńsk: Szkoły Podstawowej nr 1 im.

Polskich  Żołnierzy  Września  1939  r.,  Gimnazjum  im.  O.  Michała  Tomaszka,  Szkoły

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dłużynie Dolnej oraz mieszkańców gminy.

III PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ:

Przedmiotem konkursu jest stworzenie baśni lub mitu o Pieńsku, które muszą zawierać w

sobie fakt historyczny dotyczący miejscowości, motyw pnia oraz postać bobra.

IV ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

• Konkurs przebiegać będzie 2 – etapowo:

I  etapem będzie  przeprowadzenie  konkursów  wewnętrznych  w  szkołach:

Podstawowej  nr  1  im.  Polskich  Żołnierzy  Września  1939  r.,  Gimnazjum  im.  

O. Michała Tomaszka, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dłużynie Dolnej

oraz w EuRegioKom Pieńsk. Jednostki te powołają własne komisje do oceny prac 

i  wyłonią  laureatów.  Ponadto  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  w  Pieńsku  wyłoni

zwycięzcę/zwycięzców całego konkursu spośród wyróżnionych prac z jednostek.

II  etapem będzie  przeprowadzenie  konkursu  na  wizualizację

wyróżnionej/wyróżnionych  prac  z  I  etapu.  Więcej  informacji  o  II  etapie  będzie

podanych w późniejszym terminie i w osobnym regulaminie.

I ETAP

• Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie jedną pracę, która będzie

wykonana  samodzielnie  i  będzie  spełniała  wymagania  wskazane  w  punkcie  III

regulaminu.

• Długość tekstu (pod względem liczby znaków i ilości stron) nie jest ograniczona.

• Pracę konkursową oznaczoną na każdej  tylnej  stronie godłem autora (inicjały +

1



data urodzenia dd.mm.rrrr, np. JN15.12.2002) należy włożyć do dużej koperty także

oznaczonej godłem autora wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, która

stanowi załącznik do regulaminu.

• Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw

autorskich  na  rzecz  organizatora  konkursu.  Prace  nie  podlegają  zwrotowi  

i przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji z prawem

bezpłatnego rozpowszechniania.

• Organizator  konkursu zastrzega sobie prawo do edycji  i  korekty językowej  prac

wyróżnionych.

V KOMISJE KONKURSOWE:

• I  etap  konkursu:  prace  konkursowe  będą  oceniane  przez  Komisje  Konkursowe

powołane  przez  Dyrektorów  poszczególnych  jednostek.  Spośród  laureatów

wyróżnionych  w  jednostkach  (maksymalnie  do  8  wyróżnionych  prac  w  każdej

jednostce)  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  w  Pieńsku  wyłoni  zwycięzcę/zwycięzców

konkursu.

• Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisje Konkursowe są ostateczne.

VI TERMINARZ I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

• I etap

29.09.2015r. - ogłoszenie konkursu w jednostkach

29.09.2015r. - 30.11.2015r. - zbieranie prac i powołanie komisji konkursowych

Do 18.12.2015r. - wyłonienie zwycięzców w jednostkach (maksymalnie do 8 prac w

każdej jednostce) oraz dostarczenie przez szkoły wyróżnionych prac do siedziby

EuRegioKom Pieńsk

Do  10.01.2016r. -  wyłonienie  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  w  Pieńsku

zwycięzcy/zwycięzców spośród laureatów z jednostek oraz ogłoszenie wyników

Uroczyste nagrodzenie laureatów z jednostek oraz wyłonionych zwycięzców przez

Burmistrza Miasta i Gminy odbędzie się w terminie, o którym uczestnicy zostaną

poinformowani indywidualnie.

• Miejsca składania prac:

uczniowie

- Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. 

- Sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dłużynie Dolnej
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- Sekretariat Gimnazjum im. Ojca Michała Tomaszka

pozostali mieszkańcy gminy

- Biblioteka EuRegioKom Pieńsk

VII NAGRODY:

• W I etapie konkursu przyznanych zostanie: do 32 wyróżnień, po maksymalnie 8 w

każdej  z  jednostek przeprowadzających konkurs.  Dodatkowo przyznane zostaną

jedna lub więcej nagród przez Burmistrza MiG Pieńsk.

• Fundatorami nagród w I etapie konkursu będą: Euroregionalne Centrum Kultury  

i  Komunikacji  Pieńsk  (do  32  wyróżnień  dla  jednostek)  oraz  Burmistrz  Miasta  

i Gminy w Pieńsku (nagroda/nagrody dla zwycięzcy/zwycięzców).

• Wręczenie  nagród  wszystkim  laureatom  I  etapu  nastąpi  w  terminie,  o  którym

laureaci zostaną poinformowani indywidualnie.

• Laureaci konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju

ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego.

• Laureat  konkursu  nie  ma  prawa  do  przeniesienia  prawa  do  nagrody na  osoby

trzecie.

VIII DANE OSOBOWE:

• Dane  osobowe  uczestników służą  wyłącznie  do  prawidłowego  przeprowadzenia

konkursu.

• Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator konkursu.

• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez

organizatora  konkursu  w  celach  prowadzenia  konkursu,  wyłonienia  laureatów,

przyznania  nagród  i  zamieszczenia  imienia  i  nazwiska  laureatów  na  stronie

internetowej  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych

osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm). 
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