
REGULAMIN KONKURSU 

„MOJA MAMA JEST WYJĄTKOWA” 

 

1. Organizator i Patronat: 

 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy 

ul. Lubelska 16; 21-302 Kąkolewnica 

tel. 83 4146010 

e-mail gbp.kakolewnica@op.pl 

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Kąkolewnica. 

 

2. Cele konkursu: 

a) ukazanie roli Matki i jej zaangażowania w kształtowanie postaw młodego 

człowieka; 

b) kształtowanie postawy szacunku wobec swoich rodziców; 

c) wzmacnianie poczucia więzi; 

d) inspirowanie do twórczej pracy; 

e) promocja talentów literackich; 

f) rozbudzanie wrażliwości, rozwijanie zdolności i zainteresowań; 

g) popularyzowanie twórczości własnej. 

 

3. Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kąkolewnica. 

4. Zadanie konkursowe: 

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest napisać opowiadanie, które ma 

odpowiedzieć na pytanie Dlaczego moja mama jest wyjątkowa? Teksty nie mogą być 

dłuższe niż 2 strony A4(czcionka 12, Times New Roman, interlinia maksymalna 

wielkość 1,5). 

 

5. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać: 

1) kartę zgłoszenia (Załącznik nr1) 

2) opowiadanie Moja mama jest wyjątkowa? 

Prace należy dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy, ul. 

Lubelska 16 lub przesłać na e-mail gbp.kakolewnica@op.pl. Każdy uczestnik ma za zadanie 

napisać opowiadanie i dostarczyć je wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i oświadczeniem o 

przetwarzaniu danych osobowych do dnia 24 maja 2022 roku. Przesłanie zgłoszenia udziału w 

konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

Dopuszczalne jest również przesłanie zdjęcia zgód, jednak w takim przypadku zdjęcie musi 

być wykonane, tak aby było czytelne. 

6. Do oceny prac powołane zostanie jury, które w swojej ocenie kierować się będzie 

następującymi kryteriami: 

a) zgodność z tematem konkursu, 

b) wartość literacka, 

mailto:gbp.kakolewnica@op.pl
mailto:gbp.kakolewnica@op.pl


c) poprawność polskiej pisowni, 

d) estetykę, pomysłowość i kreatywność, 

e) samodzielne wykonanie. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 maja 2022 r. a wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie www.kakolewnica.lublin.pl oraz na Facebooku. 

 

8. Nagrody i dyplomy: 

 

1. Przewidziane są trzy nagrody dla zwycięzców, którymi będą profesjonalne, 

rodzinne sesje zdjęciowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

2. Szczegóły dot. sesji będą przekazywane po rozstrzygnięciu konkursu. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 

4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

9. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym 

regulaminie. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu w celu organizacji i 

właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. 

konkursu. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są drogą mailową pod adresem 

gbp.kakolewnica@op.pl lub pod numerem telefonu 83 4146010. 

 

 

10. Administratorami Państwa danych osobowych jest : 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy 

Ul. Lubelska 16; 21-302 Kąkolewnica 

Tel. 83 4146010 

E-mail gbp.kakolewnica@op.pl 
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