
Regulamin Konkursu literackiego na legendę miejską
pn. „Z ust do Ust(ki)”

 w ramach projektu Biblioteki Miejskiej w Ustce
pn.  „Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści”

pod patronatem Burmistrza Miasta Ustka

§ 1.
Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce, zwana 
dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Nadmorskie opowieści w różnej formie i 
treści”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i Urzędu Miasta Ustka pod patronatem Burmistrza 
Miasta Ustka.
3. Celami Konkursu są:
a) prezentacja zdolności literackich,
b) promocja bibliotek, książek i czytelnictwa,
c) kształtowanie kultury czytelniczej,
d) inspirowanie zainteresowań literackich,
e) rozwijanie wyobraźni twórczej,
f) zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym Ustki.

§ 2.
Warunki uczestnictwa

1. W Konkursie mogą wziąć udział:
a) dzieci i młodzież szkół podstawowych i szkoły średniej, funkcjonujących na terenie miasta 
Ustka, 
b) młodzież – mieszkańcy Ustki, uczący się w szkołach średnich.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
a) I kategoria: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
b) II kategoria: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
c) III kategoria: uczniowie szkół średnich.
3. Zadaniem uczestników jest napisanie legendy związanej z Ustką. Legenda może dotyczyć 
dowolnie wybranego miejsca w mieście, wydarzenia z przeszłości, obiektu przyrodniczego, 
budowli, ulicy, osiedla. Powinna ponadto w sposób oryginalny i i interesujący łączyć fakty 
geograficzne lub historyczne z fikcją literacką. Może zawierać wątki humorystyczne.
4. Prace konkursowe powinny być pracami autorskimi, wcześniej nienagradzanymi
i niepublikowanymi. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 
nadsyłająca jest jej autorką/autorem i przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik może złożyć do Konkursu tylko jeden tekst napisany prozą. Objętość pracy nie 
powinna przekraczać 2 stron maszynopisu (format A4), czcionka 12, Times New Roman, interlinia 
1,5.
6. Prace dostarczone na Konkurs stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane 
uczestnikom.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.



 § 3.
Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Konkurs trwa od 4 do 31 października 2021 r.  Prace konkursowe należy złożyć do dnia
31 października 2021 r. do godz. 23.59 drogą mailową na adres: konkurs@biblioteka.ustka.pl, 
osobiście do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Biblioteka Miejska
ul. Kopernika 22
76-270 Ustka
z dopiskiem: „Konkurs literacki – legenda miejska”
Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
2. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego osoby 
niepełnoletniej zgodę na uczestnictwo w Konkursie wraz z klauzulą informacyjną, będące 
załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
3. Prace konkursowe powinny być podpisane i zawierać następujące informacje: imię i  nazwisko, 
adres zamieszkania, nr telefonu, klasa, nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

§ 4.
Założenia organizacyjne

1. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powołuje komisję 
konkursową. Prace oceniać będą:
Aneta Jadowska – doktor nauk humanistycznych, autorka pisząca głównie fantasy (heksalogia o 
Dorze Wilk, seria szamańska, seria o Nikicie, opowiadania „Ropuszki”, „Dynia i jemioła”, cykl 
książek Garstka z Ustki)
Renata Czerczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przewodnik miejski oprowadzający dzieci
„Szlakiem usteckich legend”
Agnieszka Klimaszewska-Kargul – dyrektor Biblioteki Miejski w Ustce, mgr filologii polskiej
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu 
rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym poinformuje na 
stronie internetowej Organizatora www.bibliot  eka.ustka.pl  
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www i profilu Facebook Organizatora do 
dnia 30 listopada 2021 r.
5. Zwycięzcy o wynikach Konkursu i formie wręczenia/odebrania nagrody zostaną poinformowani 
drogą telefoniczną lub mailową.

§ 5.
Kryteria oceny prac i nagrody

1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematem,
b) pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
c) walory literackie tekstu,
d) poprawność i bogactwo języka.
2. Spośród złożonych prac Komisja Konkursowa nagrodzi 3 najlepsze legendy w każdej kategorii 
wiekowej (przewidziano nagrody za zajęcie 1., 2. i 3. miejsca w każdej kategorii wiekowej).
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe:
a) za 1. miejsce – karta podarunkowa do Centrum Handlowego Jantar o wartości 200 zł,
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b) za 2. miejsce - karta podarunkowa do Centrum Handlowego Jantar o wartości 100 zł,
c) za 3. miejsce – karta podarunkowa do Centrum Handlowego Jantar o wartości 50 zł.
4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

§ 6.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza 
Zaruskiego z siedzibą w Ustce przy ulicy Kopernika 22, tel. 59 814 60 83, adres e-mail: Inspektora 
Danych Osobowych iod@biblioteka.ustka.pl.
2) Poprzez udział w Konkursie uczestnik/jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych i  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 uchyleniem dyrektywy 
95/46/WE.
3) Kategoria przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu,  
klasa i nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail, wizerunek.
4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – niezbędność 
przetwarzania do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
5) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych.
6) Dane osobowe są przechowywane przez Administratora jedynie przez okres konieczny do 
realizacji Konkursu.
7) Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed 
sądem osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli 
sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie
o ochronie danych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w 
Konkursie.
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