
MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY 

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W KACZORACH 

 

ogłaszają 

 

XIII GMINNY KONKURS LITERACKI, PLASTYCZNY, 

FOTOGRAFICZNY, MUZYCZNY 
ODBYWAJĄCY SIĘ POD PATRONATEM 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KACZORY 
 

 
1. 

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców Gminy Kaczory. 

 

2. 

Hasłem konkursu jest: Nasza Gmina – Mój Dom „Cztery pory 

roku”. 

 

3. 

Jeśli masz talent pisarski, plastyczny, robisz zdjęcia, komponujesz 

muzykę – weź koniecznie udział. 

 

4. 

Prace oceni jury w skład, którego wejdą autorzy książek, plastycy, 

fotograficy, muzycy. 

 

5. 

Na prace czekamy do 14 kwietnia 2023 r. 

 

6. 

Laureaci konkursów otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane 

przez organizatorów i sponsorów. 

 

 
 



REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 

 

1. Organizator: 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach. 

 

2. Cel: 

popularyzacja sztuki pisania, 

rozwijanie wyobraźni twórczej. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół i dorośli z terenu gminy Kaczory. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie pracy napisanej na maszynie, 

komputerze lub starannym rękopisie w terminie określonym przez organizatora na adres: 

 

                 Miejsko-Gminne Centrum Kultury                Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

                 ul. Pilska 1A                 lub      ul. Chodzieska 6 

                 64-810 Kaczory            64-810 Kaczory 

 

Do pracy prosimy dołączyć odpowiednie dokumenty (załącznik 1, 2 lub 3  

do regulaminu). 

 

      Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

 

4. Temat: 

„Cztery pory roku” 

Lato, jesień, zima, wiosna… Cztery pory roku w Gminie Kaczory. To właśnie taki temat 

proponujemy jako wiodący w kolejnej edycji konkursu gminnego „Nasza Gmina - Mój 

Dom”. Gmina Kaczory w różnych odsłonach w pracach literackich, plastycznych, 

fotograficznych, muzycznych… Masz pomysł jak pokazać piękne zakątki lub sceny w 

jednej lub kilku porach roku? Czekamy na Twoje prace. 

 

 

5. Kategorie wiekowe: 

Kategoria I – od 7 do 12 lat 

Kategoria II – od 13 do 18 lat 

Kategoria III – powyżej 18 lat 

 

6. Termin nadsyłania prac: 

 Prace konkursowe należy dostarczyć do 14 kwietnia 2023 r. 

 

7. Ocena: 

Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 

 

      8.   Prawa autorskie 

 

 8.1. Wszyscy uczestnicy, podpisując formularz zgłoszeniowy, zobowiązują się do udzielenia 

 Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie na okres 2 lat, na 

 korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, na następujących polach 

 eksploatacji: 

 a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, 



 b) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników 

 we wszelkich kanałach dystrybucji, 

 c) użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

 d) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

 e) publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i 

 teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej w celach związanych 

 z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora. 

         8.2.  Udzielenie licencji na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe  nastąpi  

            bez wypłaty honorarium.  

       8.3. Licencja na korzystanie z utworów będzie zawierać zobowiązanie się autora do 

 niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy nadesłanej w ramach konkursu. 

 Organizator zobowiązuje się jednak do każdorazowego oznaczania autorstwa pracy. 

         8.4. Autor w umowie licencyjnej  złoży zgodne z prawdą oświadczenie, że korzystanie 

 z pracy nadesłanej w ramach konkursu nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.  

 

 9. Własność egzemplarzy 

   Wszystkie przekazane Organizatorowi egzemplarze prac konkursowych pozostają jego 

 własnością. 

     

      10. Uwagi końcowe: 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 67 28 42 229 lub 

663 222 868.  

Sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

1. Organizator: 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach. 

 

2. Cel: 

rozwijanie wyobraźni twórczej, 

wzmocnienie rangi działalności kulturalnej w życiu środowisk lokalnych, 

promowanie amatorskiej twórczości artystycznej. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół i dorośli z terenu gminy Kaczory. 

Warunkiem wzięcia udziału  jest dostarczenie  prac w terminie określonym przez organizatora 

na adres: 

 

                 Miejsko-Gminne Centrum Kultury                Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

                 ul. Pilska 1A                 lub      ul. Chodzieska 6 

                 64-810 Kaczory            64-810 Kaczory 

 

Do pracy prosimy dołączyć odpowiednie dokumenty (załącznik 1, 2 lub 3  

do regulaminu). 

 

     Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

4. Temat: 

„Cztery pory roku” 

Lato, jesień, zima, wiosna… Cztery pory roku w Gminie Kaczory. To właśnie taki temat 

proponujemy jako wiodący w kolejnej edycji konkursu gminnego „Nasza Gmina - Mój 

Dom”. Gmina Kaczory w różnych odsłonach w pracach literackich, plastycznych, 

fotograficznych, muzycznych… Masz pomysł jak pokazać piękne zakątki lub sceny w 

jednej lub kilku porach roku? 

 

Prace mogą być wykonane techniką dowolną. Format: A3 lub większy. 

 

5. Kategorie wiekowe: 

Kategoria I – od 7 do 12 lat 

Kategoria II – od 13 do 18 lat 

Kategoria III – powyżej 18 lat 

 

6. Termin nadsyłania prac: 

14 kwietnia 2023 r. 

 

7. Ocena: 

Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

 

      8.   Prawa autorskie 

 

 8.1. Wszyscy uczestnicy, podpisując formularz zgłoszeniowy, zobowiązują się do udzielenia 

 Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie na okres 2 lat, na 

 korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, na następujących polach 

 eksploatacji: 



 a) utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

 b) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników 

 we wszelkich kanałach dystrybucji, 

 c) użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

 d) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

 e) publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i 

 teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej w celach związanych 

 z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora. 

         8.2.  Udzielenie licencji na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe  nastąpi  

            bez wypłaty honorarium.  

       8.3. Licencja na korzystanie z utworów będzie zawierać zobowiązanie się autora do 

 niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy nadesłanej w ramach konkursu. 

 Organizator zobowiązuje się jednak do każdorazowego oznaczania autorstwa pracy. 

         8.4.  Autor w umowie licencyjnej  złoży zgodne z prawdą oświadczenie, że korzystanie 

 z pracy nadesłanej w ramach konkursu nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.  

 

 9. Własność egzemplarzy 

   Wszystkie przekazane Organizatorowi egzemplarze prac konkursowych pozostają jego 

 własnością. 

     

      10. Uwagi końcowe: 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 28 42 229 lub 

663 222 868.    

Sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

 

 Organizator: 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach. 

 

 Cel: 

Prezentacja możliwości obrazu fotograficznego. 

 

 Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół i dorośli z terenu gminy Kaczory. Konkurs 

jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Warunkiem wzięcia udziału  jest dostarczenie  

zdjęć w terminie określonym przez organizatora na adres: 

 

                 Miejsko-Gminne Centrum Kultury                Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

                 ul. Pilska 1A                 lub      ul. Chodzieska 6 

                 64-810 Kaczory            64-810 Kaczory 

 

Do pracy prosimy dołączyć odpowiednie dokumenty (załącznik 1, 2 lub 3  

do regulaminu). 

 

      Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

 Temat: 

„Cztery pory roku” 

Lato, jesień, zima, wiosna… Cztery pory roku w Gminie Kaczory. To właśnie taki temat 

proponujemy jako wiodący w kolejnej edycji konkursu gminnego „Nasza Gmina - Mój 

Dom”. Gmina Kaczory w różnych odsłonach w pracach literackich, plastycznych, 

fotograficznych, muzycznych… Masz pomysł jak pokazać piękne zakątki lub sceny w 

jednej lub kilku porach roku? 

 

 

Technika wykonania dowolna. Format prac minimum 21x29,7 cm (A4).  

Do prac należy dołączyć płytę CD ze zdjęciami w formie cyfrowej. 

 

 Kategorie wiekowe: 

Kategoria I – od 7 do 12 lat 

Kategoria II – od 13 do 18 lat 

Kategoria III – powyżej 18 lat 

 

 Termin nadsyłania prac: 

14 kwietnia 2023 r. 

 

 Ocena: 

Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

 

      8.   Prawa autorskie 

 

 8.1. Wszyscy uczestnicy, podpisując formularz zgłoszeniowy, zobowiązują się do udzielenia 

 Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie na okres 2 lat, na 



 korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, na następujących polach 

 eksploatacji: 

 a) utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

 b) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników 

 we wszelkich kanałach dystrybucji, 

 c) użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

 d) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

 e) publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i 

 teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej w celach związanych 

 z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora. 

         8.2.  Udzielenie licencji na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe  nastąpi  

            bez wypłaty honorarium.  

       8.3. Licencja na korzystanie z utworów będzie zawierać zobowiązanie się autora do 

 niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy nadesłanej w ramach konkursu. 

 Organizator zobowiązuje się jednak do każdorazowego oznaczania autorstwa pracy. 

         8.4.  Autor w umowie licencyjnej  złoży zgodne z prawdą oświadczenie, że korzystanie 

 z pracy nadesłanej w ramach konkursu nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.  

 

 9. Własność egzemplarzy 

   Wszystkie przekazane Organizatorowi egzemplarze prac konkursowych pozostają jego 

 własnością. 

     

      10. Uwagi końcowe: 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 28 42 229 lub 

663 222 868.   

Sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO 

 

 

1. Organizator: 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach. 

 

2. Cel: 

Popularyzacja sztuki komponowania i kształtowania wrażliwości muzycznej. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół i dorośli z terenu gminy Kaczory. 

Warunkiem wzięcia udziału  jest dostarczenie utworu muzycznego w terminie określonym 

przez organizatora na adres: 

 

                 Miejsko-Gminne Centrum Kultury                Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

                 ul. Pilska 1A                 lub      ul. Chodzieska 6 

                 64-810 Kaczory            64-810 Kaczory 

 

Do pracy prosimy dołączyć odpowiednie dokumenty (załącznik 1, 2 lub 3  

do regulaminu). 

       

 Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

4. Temat: 

            „Cztery pory roku” 

Lato, jesień, zima, wiosna… Cztery pory roku w Gminie Kaczory. To właśnie taki temat 

proponujemy jako wiodący w kolejnej edycji konkursu gminnego „Nasza Gmina - Mój 

Dom”. Gmina Kaczory w różnych odsłonach w pracach literackich, plastycznych, 

fotograficznych, muzycznych… Masz pomysł jak pokazać piękne zakątki lub sceny w 

jednej lub kilku porach roku?  

Weź udział w naszym konkursie i zacznij już dziś! 

 

Utwór muzyczny (kompozycja instrumentalna, piosenka) należy dostarczyć na płycie CD lub 

mailowo. Istnieje możliwość nagrania utworu w CKK.  

   

5. Kategorie wiekowe: 

Kategoria I – od 7 do 12 lat 

Kategoria II – od 13 do 18 lat 

Kategoria III – powyżej 18 lat 

 

6. Termin nadsyłania prac: 

14 kwietnia 2023 r. 

 

7. Ocena: 

Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

 

       8.  Prawa autorskie 

 

 8.1. Wszyscy uczestnicy, podpisując formularz zgłoszeniowy, zobowiązują się do udzielenia 

 Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie na okres 2 lat, na 

 korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, na następujących polach 

 eksploatacji: 



 a) utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

 b) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników 

 we wszelkich kanałach dystrybucji, 

 c) użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

 d) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

 e) publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i 

 teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej w celach związanych 

 z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora. 

         8.2.  Udzielenie licencji na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe  nastąpi  

            bez wypłaty honorarium.  

       8.3. Licencja na korzystanie z utworów będzie zawierać zobowiązanie się autora do 

 niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy nadesłanej w ramach konkursu. 

 Organizator zobowiązuje się jednak do każdorazowego oznaczania autorstwa pracy. 

         8.4.  Autor w umowie licencyjnej  złoży zgodne z prawdą oświadczenie, że korzystanie 

 z pracy nadesłanej w ramach konkursu nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.  

 

 9. Własność egzemplarzy 

   Wszystkie przekazane Organizatorowi egzemplarze prac konkursowych pozostają jego 

 własnością. 

     

      10. Uwagi końcowe: 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 28 42 229 lub 

663 222 868.   

Sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W KONKURSIE LITERACKIM, PLASTYCZNYM, FOTOGRAFCZNYM, 

MUZYCZNYM  

NASZA GMINA – MÓJ DOM „CZTERY PORY ROKU” 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury z 

siedzibą w Kaczorach, ul. Pilska 1A, 64-810 Kaczory. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych - Krzysztofem Pukaczewskim w następujący sposób: 

• drogą elektroniczną: pukaczewski@hotmail.com 

• pisemnie: adres siedziby Administratora 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe  

a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr telefonu w celu: 

• udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO; na podstawie Państwa zgody 

lub do czasu wycofania zgody lub zakończenia konkursu; 

• w celu wyłonienia laureatów konkursu na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO; na 

podstawie Państwa zgody lub do czasu wycofania zgody; 

• w celu organizacji wystawy pokonkursowej art.6 ust. 1 lit. a) RODO; na podstawie 

Państwa zgody lub do czasu wycofania zgody; 

• w celu wydania publikacji promującej najlepsze prace konkursowe art.6 ust. 1 lit. a) 

RODO; na podstawie Państwa zgody lub do czasu wycofania zgody; 

• w celu promocji konkursu i Organizatora art.6 ust. 1 lit. a) RODO; na podstawie 

Państwa zgody lub do czasu wycofania zgody; 

 

      b) wizerunek 

• w celu promocji konkursu i Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 

wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa, w związku z wyrażeniem zgody 

na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

powyższych celów, jednak nie dłuższy niż 3 lata. 

 

5. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe będą udostępnione osobom:  

• współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi informatycznej; 

• członkom komisji konkursowej; 

• pracownikom wydawnictwa współpracującego z Administratorem.  

 

6. Administrator informuje, że zainteresowanemu przysługują następujące prawa:  

• dostępu do treści swoich danych osobowych;  

• sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych;  

• usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie; 

• ograniczenia przetwarzania danych;  

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do przenoszenia danych;  



• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

• prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania. 

7. Administrator informuje, że Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka  dane osobowe nie zostaną 

przekazane do państw trzecich. 

8. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. Podanie Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne, 

aby wziąć udział w konkursie. 

  


