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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
 W TARNOWIE  

 
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 LUDZIE, MIEJSCA, OPOWIEŚCI – PODRÓś W CZASIE I W PRZESTRZENI 
 
 

 
1. Organizator konkursu 

Konkurs literacki pod hasłem „Ludzie, miejsca, opowieści – podróŜ w czasie i w przestrzeni”, 
zwany dalej „konkursem”, jest organizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tar-
nowie Zakład Filologii Polskiej (ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów), zwaną dalej Organizatorem. 

2. Cel konkursu 
Celem konkursu jest zebranie i wyłonienie najlepszych tekstów literackich tematycznie 

związanych z Tarnowem i okolicami (regionem), inspirowanych historią miejsc i współczesnym 
doświadczeniem ich mieszkańców. Nadesłane na konkurs prace winny być niedługimi 
opowieściami (opowiadaniami) z motywem przewodnim podróŜy – do przyszłości lub przeszłości 
miejsc bliskich uczestnikom konkursu. 

3. Zasady uczestniczenia w konkursie 
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego 

regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak rów-
nieŜ potwierdza, iŜ spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Prace naleŜy przygotować indywidualnie. 
Zgłoszone do konkursu prace muszą w całości stanowić oryginalną twórczość Uczestnika. 

Oceniane będą tylko utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (takŜe w Internecie) i nienagrodzo-
ne w innych konkursach. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na wskazany adres/złoŜenie pracy speł-
niającej podane wyŜej kryteria. 

4. Prawa autorskie  
Uczestnik konkursu oświadcza, Ŝe zgłoszona do konkursu praca stanowi jego oryginalne dzieło 

i nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik konkursu 
jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz do zezwolenia na jej wykorzystanie 
przez Organizatora (zob. zał. nr 1). 

Uczestnik konkursu wyraŜa zgodę na wykorzystanie zgłoszonej do konkursu pracy w celach 
naukowych oraz na jej publikację (zob. zał. nr 1). 

Uczestnik konkursu oświadcza, Ŝe poprzez udział w konkursie nieodpłatnie przenosi na 
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy na wszystkich 
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zob. zał. nr 1. 

5. Sposób składania prac konkursowych 
KaŜda praca konkursowa powinna zostać nadesłana/złoŜona w zamkniętej kopercie –  

z dopiskiem: Konkurs literacki „Ludzie, miejsca, opowieści – podróŜ w czasie i w przestrzeni” – 
zawierającej: 
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− tekst pracy konkursowej w formie wydruku komputerowego (w dwóch egzemplarzach) oraz  
w wersji elektronicznej (w formatach .doc/.docx i .pdf na płycie CD), opatrzony słownym 
godłem Uczestnika, czyli słowem lub wyraŜeniem umownie oznaczającym autora/Uczestnika 
(tekstu i płyty nie naleŜy podpisywać imieniem i nazwiskiem); 

− zaklejoną kopertę, równieŜ opatrzoną słownym godłem, zawierającą:  
� podstawowe dane Uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a takŜe 

nazwę szkoły i klasę; 
� oświadczenie, Ŝe zgłoszona do konkursu praca stanowi oryginalne dzieło Uczestnika  

i nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik 
konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz do zezwolenia 
na jej wykorzystanie przez Organizatora (zob. zał. nr 1); 

� zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w celach naukowych zgłoszonej do kon-
kursu pracy oraz na jej publikację (zob. zał. nr 1); 

� oświadczenie, Ŝe poprzez udział w konkursie Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Or-
ganizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy na 
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631  
z późn. zm.), zob. zał. nr 1.  

� zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu prze-
prowadzenia konkursu (zob. zał. nr 1). 

6. Termin i miejsce nadsyłania/składania prac 
Prace naleŜy nadsyłać/składać do 21 marca 2016 roku do g 16.00. Prace złoŜone po tym 

terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu (w przypadku prac nadsyłanych decyduje data 
wpływu do uczelni). 

Prace konkursowe naleŜy przesyłać na adres:  
PWSZ w Tarnowie  
Zakład Filologii Polskiej 
33-100 Tarnów 
ul. Mickiewicza 8 
pok. A 021 

lub pozostawiać w sekretariacie Zakładu Filologii Polskiej PWSZ (adres jw.). 
 Informacji o konkursie udziela pani mgr Iwona Sak-Siwak (tel. 14 631-65-50). 

7. Jury konkursu 
Powołane przez Organizatora jury, któremu będzie przewodniczył prof. dr hab. Andrzej 

Borowski, wykładowca PWSZ w Tarnowie, oceni zgłoszone prace konkursowe oraz przyzna 
nagrody w trzech kategoriach: młodzieŜ gimnazjalna, młodzieŜ ponadgimnazjalna, studenci PWSZ 
w Tarnowie.  

Decyzja jury co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega zaskarŜeniu. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu 
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 kwietnia 2016 roku. O miejscu i dokładnym 

terminie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem na 
podane w zgłoszeniach adresy). 

9. Nagrody 
Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w kaŜdej z trzech kategorii.  
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10. Przetwarzanie danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie. 

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu prze-
prowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182  
z późn. zm.) o ochronie danych osobowych. 

11. Postanowienia końcowe 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej oraz do nieroz-

strzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 
Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu prac. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac w celach 

naukowych z zachowaniem autorskich praw osobistych Uczestników konkursu. 
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Załącznik nr 1 
 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, Ŝe zgłoszona do konkursu praca stanowi moje własne oryginalne dzieło i nie 
narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.  

2. Oświadczam, Ŝe jestem w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz do ze-
zwolenia na jej wykorzystanie przez Organizatora konkursu literackiego „Ludzie, miejsca, 
opowieści – podróŜ w czasie i w przestrzeni”. 

3. WyraŜam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w celach naukowych zgłoszonej do kon-
kursu pracy oraz na jej publikację.  

4. Oświadczam, Ŝe poprzez udział w konkursie nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie 
autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy na wszystkich polach eksploatacji, 
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

5. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową WyŜszą Szkołę 
Zawodową w Tarnowie w celu przeprowadzenia konkursu literackiego „Ludzie, miejsca, 
opowieści – podróŜ w czasie i w przestrzeni” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych. 

 
 
 
 
 
.....................................                  .....................................           
       /data/                                         /podpis/ 

 
 


