
Regulamin  
XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  

o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Konkurs daje możliwość szerszego zaprezentowania nieznanej dotąd twórczości, pisanej do 

szuflady, czasem przedstawianej w wąskim kręgu koleżanek, przyjaciół, znajomych. 

2. Celem Konkursu jest: 

 inspirowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do zainteresowania się sztuką pisarską  

i literaturą piękną,  

 próby wyrażenia poprzez przekaz literacki własnych emocji, przeżyć, odczuć, 

 aktywizacja twórcza dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 wsparcie i promowanie twórczości prozatorskiej i poetyckiej. 

§ 2 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, zwana dalej 

Organizatorem, a współorganizatorami są Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 

oraz Wydział Edukacji w Jaworznie. 

2. Konkurs adresujemy do miłośników sztuki pisarskiej, osób zajmujących się pisaniem amatorsko 

tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Udział  

w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

3. Konkurs trwa do 28.03.2021. Po terminie zakończenia czasu trwania Konkursu, Zgłoszenia nie 

będą przyjmowane. 

4. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 czerwca 2022 r. 

5. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu do dnia 31 maja 

2022 r. 

6. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu okaże się, że praca literacka była wcześniej publikowana 

lub narusza przepisy prawa autorskiego, nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do 

zwrotu otrzymanych nagród, a werdykt JURY ulegnie odpowiedniej korekcie. 

7. Uczestnik nie może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie 

na osoby trzecie. 

8. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 

Regulaminu i zaakceptować jego treść. Udział w Konkursie oznacza zobowiązanie do 

przestrzegania postanowień Regulaminu. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

§ 3 

1. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w Konkursie jest możliwy 

tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.  

2. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz do 

wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do 

uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie. 



3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia przez Uczestnika 

Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz jeżeli jest to konieczne ze względu 

na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnik dokonuje wskazanych 

czynności poprzez wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia do Konkursu. 

Warunki uczestnictwa 

§ 4 

1. Do konkursu mogą przystąpić dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Prace oceniane będą  

z podziałem na trzy kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia): 

I. dzieci w wieku od 10 do 14 lat, 

II. młodzież w wieku od 15 do 19 lat, 

III. osoby dorosłe powyżej 19 roku życia. 

2. Pracę konkursową oraz Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 

28 marca 2022 r. pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Jaworznie, 43 - 600 Jaworzno, Rynek Główny 17.  

3. W rozumieniu Regulaminu pracą konkursową jest jeden, samodzielnie napisany utwór literacki 

(wiersz - maksymalnie 1 strona A4: 50 wersów, czcionka 11 Times New Roman; opowiadanie - 

maksymalnie 2 strony A4, czcionka 11 Times New Roman), nigdzie niepublikowany  

i nienagradzany.  

4. Uczestnik konkursu składa jedną zaklejoną kopertę z oznaczeniem pseudonimu i kategorii 

wiekowej (przykładowo osoba w wieku 14 lat o pseudonimie DRAKO – wpisuje na  

kopercie i pracy konkursowej - DRAKO – I). Koperta musi być również opatrzona 

dopiskiem: Konkurs o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”. W kopercie powinny 

znajdować się: 

1) wydrukowana praca konkursowa w jednym egzemplarzu, opatrzona: tytułem, 

pseudonimem literackim (godłem) oraz kategorią wiekową zgodną z opisem na 

kopercie (np. DRAKO - I), 

2) zaklejoną kopertę, zawierającą czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia, opisaną 

pseudonimem literackim (godłem)  i kategorią wiekową (np. DRAKO – I).  

5. Elektroniczną wersję tekstu należy przesłać e-mailem na adres: zlotepioro@biblioteka.jaw.pl. 

Pliki tekstowe należy zapisać w formacie doc lub odt. Pliki w formacie pdf nie będą 

uwzględniane. W temacie wiadomości należy wpisać tylko i wyłącznie tytuł pracy i pseudonim 

literacki (godło).  

6. Prace anonimowe nie zostaną  zakwalifikowane do Konkursu. 

7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów, 

Organizator powoła Jury. 

Przebieg Konkursu i zasady przyznawania nagród 

§ 5 

1. Każdy uczestnik może złożyć po jednej pracy zarówno w kategorii proza jak i poezja. 

2. Wyboru zwycięskich prac dokonuje Jury, które po zakończeniu obrad sporządzi protokół. 

3. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie znaleźli się w gronie 

laureatów o ich indywidualnych wynikach.  

4. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu Karty Zgłoszenia, która nie 

spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. Takie uznawane będą za nieważne  

mailto:zlotepioro@biblioteka.jaw.pl


5. W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody, Organizator może zadecydować o innej 

drodze jej wydania lub przepadku. 

6. Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej otrzymają symboliczne medale: złote, srebrne, brązowe, 

tradycyjne pióra od Prezydenta Miasta: I miejsce - złote, II miejsce - srebrne, III miejsce – 

brązowe, wyróżnienia – kałamarze oraz nagrody książkowe. Jury zastrzega sobie prawo do 

innego podziału nagród.  

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie wydawnictwa książkowego  

pt. „Laureaci. XXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”.  

 

Przetwarzanie danych osobowych 

§ 6 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.  

3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy 

utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane mediom. 

4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub 

opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak 

długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych oraz promocją 

Organizatora na jego stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl na Facebooku pod adresem 

https://pl-pl.facebook.com/bibliotekajaworzno oraz YouTube.  

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia 

oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw 

Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl 

 

Prawa autorskie i licencja 

§ 7 

1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje,  

że posiada pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej (dalej też „utworu”), zgodnie  

z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku naruszenia przez Uczestnika 

praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich  

z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku 

Zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik. Ponadto teksty wszystkich laureatów zostaną 

poddane analizie pod względem ewentualnego naruszenia praw autorskich. W przypadku 

stwierdzenia plagiatu Jury unieważnia przyznaną nagrodę oraz dokonuje korekty werdyktu. 

Przystępując do rywalizacji uczestnik zdaje sobie sprawę z konsekwencji wynikających z tytułu 

ewentualnego naruszenia przez niego praw autorskich. 

2. Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej, 

lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych 

w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), bez 

ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską 

oraz na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście przed jego publikacją, 

2) wprowadzenie do obrotu, 



3) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych 

materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych 

rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów 

reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie  

1 powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

4) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci 

komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, 

5) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób, w całości lub części, nadawanie za pomocą 

wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem 

satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, 

nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym 

lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

2. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na czas nieokreślony.  

3. Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami 

obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może 

godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich, czy  naruszać praw osób trzecich.  

 

Reklamacje i odpowiedzialność 

§ 8 

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorującego (UODO). 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia 

Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub 

łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby Organizatora. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w sposób 

umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie 

w zwykłym toku czynności. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie 

obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. 

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.  

 

 


