Konkurs ,,Historia Twojej Miłości’’
REGULAMIN
§1
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu ,,Historia Twojej Miłości’’ jest Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie.
§2
CEL KONKURSU
1. Uczczenie Dnia Św. Walentego jako patrona zakochanych, w twórczości literackiej,
2. Kształcenie umiejętności pięknego wyrażania przyjaźni i sympatii w języku polskim,
3. Konfrontacja twórczości uczestników.
§3
TEMATYKA KONKURSU
Od miłości nie da się uciec, prędzej czy później dotknie każdego. ,,Historia Twojej Miłości’’ czy tak łatwo
to opisać? Zwięzła, długa, romantyczna historia, która wpisuje się w nasze wyobrażenia miłości którą
każdy z nas chciałby przeżyć, a może historia, która wywoła wiele śmiechu na twarzach czytelników.
Tematem konkursu jest opisanie Twojej prawdziwej historii miłości – jak się poznaliście, jak wyglądały
wasze początki. Być może okaże się to historia jak z najlepszej komedii romantycznej, albo zupełnie
odwrotnie bo wasze początki miłości lepiej wpisałyby się w komedie o charakterze rozrywkowym.
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§4
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
Konkurs organizowany jest dla osób dorosłych.
Prace nie mogą być grupowe.
Jeden autor może przedstawić tylko jedną historię.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych z ewentualnym
zachowaniem anonimowości osób, których historia została przedstawiona.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania
prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania.
Historie miłosne nadesłane w Konkursie muszą być pracami napisanymi samodzielnie
i indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki,
zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, niezgodnej
z dobrymi obyczajami, nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych osób, w tym
również uczucia religijne, przedstawiającej przemoc, naruszającej prawa do prywatności,
naruszającej prawa osób trzecich, zawierającej materiały chronione prawami wyłącznymi (np.
prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierającą wulgaryzmy, czy treści
reklamowe podmiotów trzecich.
Konkurs jest skierowany do osób z terenu Gminy Stanisławów .
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§5
PRZEBIEG KONKURSU
Prace konkursową podpisujemy: imie_nazwisko
Prace konkursowe (napisane ręcznie, zapisane w formacie pdf lub doc) wraz z kartą zgłoszeniową
przesyłamy w formie elektronicznej na maila gok@stanislawow.pl lub można dostarczyć w
zaklejonej i opisanej kopercie ,,Historia Twojej Miłości’’ do Gminnego Ośrodka Kultury w
Stanisławowie lub zostawić w skrzynce podawczej.
Termin dostarczenia prac konkursowych : 10.02.2021 r. do godziny 16.00.
Ogłoszenie wyniku konkursu: 11.02.2021 r.
Odbiór nagrody odbędzie się w dniu 12.02.2021 r. do godziny 16.00.

§6
ZYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY
1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której historia okaże się najciekawsza i otrzyma VOUVHER
o wartości 150 zł do restauracji w Mińsku Mazowieckim z możliwością na wynos.
2. Jury może przyznać również wyróżnienie w konkursie.
3. Zwycięzca zostanie ogłoszony na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest:
1)
Karta zgłoszeniowa i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych – załącznik nr 1 do Regulaminu;
2)
Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach konkursu
,Historia Twojej Miłości” – załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminny Ośrodek
Kultury w Stanisławowie pod adresem: gok@stanislawow.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z ważnych
przyczyn.
4. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

