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REGULAMIN 

Internetowego konkursu literackiego 

„ Bieg przez litery” 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Dział Sportu Milanowskiego Centrum Kultury. 

 

 2. Celem konkursu jest: 

- kreatywne spędzanie czasu w domu offline; 

- umiejętność działań interdyscyplinarnych; 

 - propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

- poszerzenie wiedzy i zakresu wiadomości na temat dyscyplin sportowych;   

- zachęcenie do pracy twórczej z zakresu literatury; 

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych i sportowych; 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci w dziedzinie literatury; 

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec literatury. 

 

 3. Informacje ogólne: 

a) Konkurs poetycki „Bieg przez litery” jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

b) Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie dowolnej krótkiej formy literackiej o 

tematyce sportowej. 

     

 

II.  Warunki konkursu 

1. Konkurs kierowany jest do osób w każdym wieku. 

2. Każdy uczestnik lub rodzina może napisać tylko jeden tekst literacki. 

Pracę należy przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową  na adres mailowy:  

j.szamota@mckmilanowek.pl  do dnia 26 kwietnia 2020 r. 

3. Zgłoszenia do konkursu musi dokonać osoba, która ukończyła 18 lat.   
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4. Biorąc udział w konkursie wyraża się zgodę na opublikowanie pracy wraz z imieniem i 

nazwiskiem autora ma  na stronie internetowej i facebooku Milanowskiego Centrum Kultury. 

5. Zwycięzcę poprosimy o podanie adresu na który prześlemy nagrodę. 

 

III. Ocena i nagrody 

1. W dniu 27 kwietnia 2020 r.  komisja konkursowa w postaci zespołu Milanowskiego 

Centrum Kultury rozstrzygnie konkurs i ogłosi wyniki na stronie internetowej 

www.mckmilanowek.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/mckmilanowek/. 

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

• oryginalność pomysłu; 

• kreatywność  przy opracowaniu tematu; 

 • wkład pracy; 

• walory literackie. 

3. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

podane na stronie internetowej Milanowskiego Centrum Kultury i facebooku MCK. 

4. Informacje związane z konkursem można uzyskać w Milanowskim Centrum Kultury pod 

numerem telefonu 22 758 32 34 lub mailowo: sekretariat@mckmilanowek.pl lub 

j.szamota@mckmilanowek.pl 

5. W konkursie można wygrać gry i sprzęt sportowy. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 

Przesyłając pracę konkursową uczestnik lub opiekun uczestnika (w przypadku osób 

poniżej 18 roku życia ) automatycznie wyraża poniższą zgodę: 

 

 

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

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 (RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Milanowskie Centrum Kultury z 

siedzibą w Milanówku, ul. Kościelna, 05-822 Milanówek, danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym do konkursu, na potrzeby organizacji Konkursu na krótki utwór 
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literacki „Bieg przez litery”, wyłonienia Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz 

upowszechnienia informacji na temat Konkursu i prac. Wyrażam również zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych osobowych 

Uczestnika Konkursu w związku z promocją i informowaniem o Konkursie. 

 

 

 

 

Kierownik ds. sportu MCK 

/ - / 

Włodzimierz Filipiak 

 


