
REGULAMIN KONKURSU  

„Chronione piękno Ziemi Kłodzkiej w pięknych słowach zamknięte- 
wiersze ekologiczne”. 

(„Konkurs") 
 

 
§1. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin Konkursu literackiego „Chronione piękno Ziemi Kłodzkiej w pięknych 

słowach zamknięte – wiersze ekologiczne” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 
organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłania laureatów, przekazywania 
nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – 
marketingowe mają charakter wyłączenie informacyjny.  

2. Organizatorem Konkursu jest, Galeria Twierdza Kłodzko i Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. 
S. Betleja w Kłodzku zwanymi dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 1 do 31 marca 2022r”. 
4. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu: 

1) w siedzibach Organizatorów; 
2) na stronie internetowej www.galeriatwierdza.pl 
. 

 
§2. 

Uczestnicy konkursu 
 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 
2. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. S. Betleja w 

Kłodzku z klas IV – VIII (klasy cztery do osiem) pod opieką nauczyciela bądź wychowawcy. 
3. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 
4. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy dziećmi lub pozostają pod opieka 

prawną Organizatorów konkursu. 
  
 

§3. 
Zasady udziału w konkursie 

 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 1  do 31 marca  2022 r., na terenie  Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. kpt. S. Betleja ul. Jana Pawła II w Kłodzku stworzyć autorską pracę 
literacką  pt.: „Chronione piękno Ziemi Kłodzkiej w pięknych słowach zamknięte – 

wiersze ekologiczne”  - Zadanie – napisanie tekstu lirycznego, wiersza o tematyce 
ekologicznej. Wiersz powinien liczyć minimum 8 wersów, ale nie może przekroczyć jedną 
stronę A4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę literacką. 

 
2. Praca Konkursowa jest utworem oryginalnym, samodzielnie wykonanym 

przez  Uczestnika nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawa pokrewnych ani jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie 



jest obciążony prawami osób trzecich. 

3. W przypadku, kiedy Uczestnik zostanie nagrodzony, rodzic lub opiekun prawny 
wyraża zgodę na nieodpłatną publikację pracy w sieci Internet oraz w drukowanych 
materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora przez okres jednego roku od 
dnia wykonania zdjęcia oraz na stronie www i profilu Facebook Galerii Twierdza 
Kłodzko. 

4. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu w całości. 

5. Konkurs odbędzie się w dniach od 1 do 31 marca 2022r. Rozstrzygnięcie finałowe 
Konkursu nastąpi do 8 kwietnia 2022 r.  

§4. 
Zasady Konkursu i ogłoszenie wyników  

1. Zadaniem Uczestnika jest stworzenie pracy literackiej (wiersza) na temat «Chronione 
piękno Ziemi Kłodzkiej w pięknych słowach zamknięte – wiersze ekologiczne » 

2. Uczestnicy na wykonanie zadania mają czas w terminie od 1 do 31 marca 2022. 
3. Wszystkie materiały do wykonania zadania konkursowego zapewniają Organizatorzy. 
4. Wszystkie prace muszą zawierać imię, nazwisko i wiek autora. 
5. W dniu 11 kwietnia 2022  o godzinie 12:00 ogłoszone zostaną wyniki Konkursu w profilu 

FB Galerii Twierdza Kłodzko oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. S. Betleja w 
Kłodzku.  

6. Kryterium przy wyborze nagrodzonych prac przez Komisję Konkursową będzie estetyka 
literacka, poprawność językowa oraz tematyka wykonania prac przez Uczestników.  

§5. 
Nagrody i zasady ich przekazania 

1. Nagrodami głównymi w konkursie będą karty podarunkowe Galerii Twierdza Kłodzko 
(miejsce I – karta o wartości 500 zł, miejsce II – karta o wartości 300 zł, miejsce III – karta  
o wartości 200 zł, IV miejsce karta o wartości 100 zł) oraz nagrody dla 8 wyróżnionych prac  
karty podarunkowe o wartości 50 zł. 
3. Nagrody zostaną wręczone w dniu 20 kwietnia 2022r. po rozstrzygnięciu Konkursu na 
terenie Szkoły Podstawoej nr3 w Kłodzku. 
4. Warunkiem przyznania nagród głównych jest osobista obecność Laureatów podczas 
rozstrzygnięcia Konkursu. 
5. Nagrody zostaną wręczone na podstawie protokołu przekazania nagrody, w dniu ogłoszenia 
wyników Konkursu. 
 

 
 
 

§6. 
Ochrona danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych wymienionych w § 5 ust. 2 jest dobrowolne, ale konieczne 
do wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekun prawny Uczestnika Konkursu 
wyraża składając podpis  pod odpowiednim oświadczeniem zamieszczonym na liście 
konkursowej.  

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  



4. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy.  
5. Dane osobowe  przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym 

prowadzenia postępowania reklamacyjnego (jeśli takie postępowanie będzie 
prowadzone). 

6. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.  

 
 

§ 7 
Komisja Konkursowa 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie: 
1) Jeden przedstawiciel Galerii Twierdza Kłodzko;  
2) Jeden  przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku; 
3) Jeden przedstawiciel Powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Kłodzku 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: 
1) zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;  
2) rzetelne rozstrzygnięcie Konkursu; 
3) przekazanie nagród na podstawie protokołu przekazania nagród. 

 
 

§ 8 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Opiekun prawny Uczestnika konkursu ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 
7 dni od daty zakończenia Konkursu (tj. do 7 czerwca 2021 r.). Za datę wniesienia 
reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.  

2. Reklamacja powinna zawierać: 

1) dokładne dane osobowe opiekuna prawnego Uczestnika wnoszącego reklamację 
(imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym"; 

2) przyczynę reklamacji;  
3) treść żądania; 
4) opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

3. Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Galeria Twierdza Kłodzko ul. 
Noworudzka 2, 57-300 Kłodzko z dopiskiem sekretariat galerii - Konkurs „ Chronione 
piękno Ziemi Kłodzkiej w pięknych słowach zamknięte – wiersze ekologiczne  ”  
REKLAMACJA. 

4. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie 
nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami 
wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia 
ewentualnych procedur reklamacyjnych.  

5. Decyzje wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
6. Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru 

listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 

 


