
REGULAMIN 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.  Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Niewidomych - Koło Jelenia Góra 

przy współudziale Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 

Książnica Karkonoska, z siedzibą przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze. 

2.  Konkurs odbywa się w ramach projektu pt. Kultura czytana - Biała Laska 

dofinansowanego przez Urząd Miasta Jelenia Góra i skierowany jest do osób 

starszych z dysfunkcją wzroku. 

3.  Cele Konkursu: 

- budzenie i rozwijanie więzi międzypokoleniowych, 

- aktywizowanie osób starszych do podejmowania wyzwań poprzez twórczość 

literacką, 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 

- przełamywanie stereotypów społecznych oraz zapobieganie wykluczeniu 

osób starszych. 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Do Konkursu można zgłosić tekst o charakterze autobiograficznym, 
opisującym wspomnienia dotyczące słuchanych bądź czytanych w czasach 
dzieciństwa utworów literackich, które wywarły wpływ na życie, system 
wyznawanych wartości czy szeroko pojęte zainteresowania (hobby).  

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby z dysfunkcją narządu wzroku. 
3. Konkurs trwa od 20 lipca 2022 r. do 15 września 2022 r.  
4. Oceny prac dokona jury konkursowe powołane przez Organizatora. 

III. WYSYŁANIE PRAC ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Pracę w wersji pisemnej bądź drukowanej o dowolnej długości wraz z 

wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć w terminie do 15 września do 

Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze, do Działu 

Książki Mówionej (I piętro). 

2. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator przewiduje wyłonienie trzech nagród rzeczowych oraz nagrody 

pocieszenia. 

4. Organizator będzie informować uczestników o miejscu i sposobie wręczenia 

nagród, które zaplanowano na czas obchodów Dnia Białej Laski. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Uczestnik przekazując swoje 

dane osobowe Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystywanie w celu prowadzenia 

dokumentacji Konkursu oraz 

otrzymania nagrody. 

Dane Uczestnika nie będą przechowywane ani w jakikolwiek sposób przetwarzane przez 

Organizatora, poza wykorzystaniem we wskazanych powyżej celach. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wglądu i zmiany danych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

w myśl obowiązującej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 

81 ust. 1 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Podanie nieprawdziwych danych jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika. 


