
                      

REGULAMIN I KONKURSU LITERACKIEGO KLUBU SENIORA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorami I Konkursu Literackiego Klubu Seniora (Konkurs) są Centrum Sportu i 

Kultury w Garwolinie oraz Klub Seniora w Garwolinie. 

2. Partnerem Konkursu jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie. 

3. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Garwolina 

Marzeny Świeczak. 

4. Każdy z uczestników, przystępując do Konkursu, oświadcza, że zapoznał się i 

akceptuje warunki regulaminu Konkursu. 

5. Udział w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

działaniach niezbędnych do prawidłowego przebiegu konkursu, a także publikacji 

wizerunku na stronie internetowej organizatora i innych wydawnictw służących 

popularyzacji konkursu. Każdy z uczestników jest zobowiązany do podpisania 

stosownej klauzuli na karcie zgłoszenia. 

 CELE KONKURSU: 

1. Rozwijanie umiejętności literackich seniorów. 

2. Propagowanie twórczości literackiej osób starszych. 

3. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka. 

4. Zainteresowanie zagadnieniami i problemami ludzi starszych w nowej rzeczywistości 
społecznej odosobnienia czasu pandemii. 

5. Utrwalenie przeżyć doświadczanych podczas nowego zjawiska społecznego. 

 

ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 60. roku życia, mieszkańców Garwolina i 

powiatu garwolińskiego. 

2. Tematem konkursu jest życie seniora w czasie pandemii – ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu kwarantanny społecznej. 

3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu krótkiego opowiadania lub wiersza. Utwory 

mogą być napisane w konwencji poważnej lub humorystycznej 

4. Prace muszą być napisane w języku polskim. Muszą być pracami własnymi, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w konkursach literackich. 

5. Opowiadanie nie może przekroczyć 6 000 znaków ze spacjami. Wiersz może mieć 

maksymalnie 5 zwrotek. 

6. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden utwór. 



 

ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej. Karta jest do 

pobrania na stronie internetowej www.csik.garwolin.pl lub bezpośrednio w sekretariacie 

CSiK w Garwolinie, ul. Nadwodna 1. 

2. Wypełnioną kartę wraz z utworem należy składać w sekretariacie CSiK Garwolin lub droga 

mailowa na adres: promocja@csik.garwolin.pl 

3. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane do 31 października. 

KRYTERIA OCENY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora Konkursu. 

2. Komisja oceni zgłoszone prace według następujących kryteriów: 

• kultura słowa /poprawność stylistyczna i językowa/ 

• wartości innowacyjne ujmujące temat niestandardowo /samodzielność i 

oryginalność/ 

• poziom literacki pracy 

• ciekawa interpretacja przemyśleń 

3. Decyzje jury są ostateczne. 

4. Komisja wyłoni laureatów Konkursu, którzy otrzymają: 

I miejsce - nagrodę rzeczową Burmistrza Miasta Garwolin 

II miejsce - nagrodę Dyrektora Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie 

III miejsce - nagrodę Klubu Seniora w Garwolinie 

5. W Konkursie zostaną przyznane nagrody specjalne: 

• wyróżnienie z okazji 10-lecia istnienia firmy przyznane przez Księgarnię 

„Mądra Sowa” 

• nagroda specjalna ufundowana przez firmę Carinii  

• nagroda specjalna ufundowana przez firmę Ochnik 

6. Nagrodzone  prace zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach. 

7. Wszystkie prace zostaną  wydrukowane i zaprezentowane na Wieczorze Literackim 

zorganizowanym w siedzibie Klubu Seniora. 

8. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 listopada  w 

Międzynarodowym Dniu Seniora na spotkaniu zorganizowanym przez Centrum 

Sportu i Kultury.   

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.                       

 

http://www.csik.garwolin.pl/
mailto:promocja@csik.garwolin.pl


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (dalej „RODO”) poniżej informujemy, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w 
Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16. 

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Błażejem Maszkiewiczem pod emailem: iod@garwolin.pl lub pisemnie na adres: 
Centrum Sportu i Kultury, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji 
I Konkursu Literackiego Klubu Seniora. 

IV. Kategorie danych. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, 
adres, numer telefonu, adres e-mail. 

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.  

VI. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu rozstrzygnięcia konkursu i 
zakończenia całego procesu realizacji konkursu. 

VII. Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom – dane zostaną podane do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej CSiK oraz w mediach społecznościowych i 
przekazane w materiałach prasowych lokalnym mediom. 

 

 


