
 
REGULAMIN KONKURSU 

“Kocham Połczyn-Zdrój” 
 

I. ZASADY OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. 
2. Konkurs patronatem objął Sebastian Witek, Burmistrz Połczyna-Zdroju. 
3. Celem konkursu jest rozwijanie przyjaznej więzi z miejscem zamieszkania,         

formułowanie pozytywnych myśli, opinii i wyobrażeń z nim związanych, a          
także rozwój talentów plastycznych i literackich wśród jego uczestników.  

4. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: Polczynzdroj24.pl; Rega        
TV oraz inne redakcje. 

5. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. od dnia 28 kwietnia. 
6. Konkurs jest częścią szerszej akcji społecznej pod tą samą nazwą. 
7. Zgłoszone do konkursu mogą być wyłącznie prace mające jednego autora,          

własnoręcznie wykonane lub napisane i nigdzie dotąd niepublikowane. 
 

II. ADRESACI I KATEGORIE WIEKOWE 
 

1. Adresatami konkursu są wszyscy, którzy kochają Połczyn-Zdrój, zarówno        
jego mieszkańcy, jak i Ci, którzy po prostu, kiedyś odwiedzili naszą           
miejscowość, urodzili się tutaj lub mieszkali przez jakiś czas.  

2. Konkurs prowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych:  
 

- KATEGORIA I: Dzieci I (do 12 lat); 
- KATEGORIA II: Dzieci II (od 13-15 lat);  
- KATEGORIA III: Młodzież i dorośli (od 16 do 24 lat); 
- KATEGORIA IV: Dorośli (powyżej 24 lat).  

 
III. ZADANIE I PROPONOWANE TEMATY: 

 
1. Zadanie każdego uczestnika konkursu polega na napisaniu eseju lub         

wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką na jeden z wybranych         
tematów, według następujących zaleceń: 

 
A) Za co kocham Połczyn-Zdrój?   

 (temat na esej dla kategorii wiekowej  II) 



       B) Moje miasto przyszłości. Jak będzie wyglądał Połczyn-Zdrój za 100 lat? 
 (temat dla kategorii I (praca plastyczna) oraz kategorii III (esej)) 

       C) Moje najpiękniejsze wspomnienie związane z Połczynem-Zdrój.  
            (temat dla kategorii IV) 
 
IV. OGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANYCH PRAC: 

 
1. Eseje i prace plastyczne powinny być oryginalne i nigdzie dotąd          

niepublikowane. 
2. Każda konkursowa praca może mieć jednego autora. Prace mające kilku          

autorów nie będą oceniane. 
3. Esej powinien zawierać minimum 1800 znaków (strona A4, wielkość czcionki          

12), a maksymalnie 8 000 znaków (ok. 4,5 strony formatu A4, wielkość            
czcionki 12).  

4. Esej powinien zostać napisany czcionką Times New Roman o wielkości 12           
i zapisany w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: .docx lub .odt lub            
pdf. 

5. Każdy esej powinien mieć stronę tytułową (która nie wlicza się do ilości            
znaków) zawierającą następujące informacje: kategoria (dzieci I lub dzieci II          
lub młodzież i dorośli lub dorośli), tytuł eseju, imię i nazwisko autora eseju,             
jego obecny adres, telefon, e-mail, narodowość, wiek (stan na 15 czerwca           
2020 r.), płeć, nazwę szkoły i klasę, liczba słów w eseju. 

6. Każda praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie i zawierać          
następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, jego obecny adres,          
telefon, e-mail, narodowość, wiek (stan na 15 czerwca 2020 r.), płeć, nazwę            
szkoły i klasę. 

7. Format pracy dowolny. 
8. Technika plastyczna dotycząca wykonania pracy również jest dowolna. 

 
V. TERMINY WYKONANIA I SPOSÓB DOSTARCZENIA PRAC: 

 
1. Ukończony esej lub pracę plastyczną (jej skan) należy przesłać pocztą          

elektroniczną na adres: dyrektor@ckpolczyn.pl do 15 czerwca 2020 roku. 
2. Do pracy należy załączyć oświadczeniem o następującej treści:        

“Oświadczam, że jestem jedynym i samodzielnym autorem przesłanej pracy,         
która nie była kopiowana oraz nigdzie dotąd publikowana. Na prośbę          
Organizatora przekażę bezzwrotnie wykonaną pracę w ciągu 7 dni od          
wezwania (osobiście lub kurierem) na adres ul. Parkowa 4, 78-320          
Połczyn-Zdrój. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie        
moich danych osobowych w związku z organizowanym konkursem, znam         
i akceptuję postanowienia Ogólnej Klauzuli informacyjnej obowiązującej w        
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju dostępnej pod adresem:       
http://ckpolczyn.pl/wp-content/uploads/2019/10/Og%C3%B3lna-Klauzula-Inf
ormacyjna.pdf zaś prawa autorskie do wykonanej pracy przenoszę na         
Organizatora konkursu”.  

3. Rodzice i nauczyciele mogą nadsyłać prace napisane lub wykonane przez          
swoje dzieci i niepełnoletnich uczniów.  

 



VI. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW: 
 

1. Nad poprawnością przeprowadzenia konkursu czuwać będzie Jury, które        
będzie miało za zadanie także wytypowanie jego laureatów. 

2. W skład Jury wchodzić będą cztery osoby: Paula Szpinda (malarz),          
dr Andrzej Wątorski (filolog), Jacek Brzozowski (sekretarz Gminy        
Połczyn-Zdrój) Krzysztof Szewczuk (dyrektor Centrum Kultury).  

3. Przewodniczącym Jury jest dyrektor Centrum Kultury Krzysztof Szewczuk. 
4. Spośród wszystkich autorów poprawnie zgłoszonych do udziału w konkursie         

prac, jury konkursu wyłoni 4 zwycięzców w poszczególnych kategoriach         
wiekowych, a także przyzna ponadto dwanaście wyróżnień       
w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

5. Werdykt Jury ogłoszony zostanie najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020 r. 
6. Postanowienia Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
7. W przypadku remisu głosów w Jury, decydujące zdanie o wyborze          

zwycięzców i wyróżnionych ma Przewodniczący Jury. 
 
VII. NAGRODY: 

 
1. Nagrody główna w kategorii I i II to bon podarunkowy o wartości 200 zł na               

zakupy w Empik. 
2. Nagrody główna w kategorii III i IV to bon podarunkowy o wartości            

300 zł na zakupy w Empik.  
3. Ponadto przyznamy po 3 wyróżnienia w każdej kategorii. Osoby wyróżnione          

otrzymają nagrody pocieszenia w postaci książek. 
4. Wszyscy laureaci otrzymają także pamiątkowe dyplomy. 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze znajomością        

niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień. 
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych        

w związku z wypełnieniem zgłoszenia, mają prawo do wglądu, zmiany, jak           
i usunięcia tych danych, a także oświadczają, że zapoznali się          
z postanowieniami Ogólnej Klauzuli Informacyjnej obowiązującej w Centrum        
Kultury w Połczynie-Zdroju i w pełni akceptują jej postanowienia.  

3. Uczestnicy zobowiązani są na wezwanie Organizatora przekazać       
bezzwrotnie wykonaną pracę zgłoszoną w konkursie w ciągu 7 dni od           
wezwania (osobiście lub kurierem) na adres ul. Parkowa 4, 78-320          
Połczyn-Zdrój. 

4. W przypadku pozostałych spraw nie ujętych w tym Regulaminie mają          
zastosowania przepisy Prawa cywilnego. 

5. Regulamin konkursu obowiązuje z dniem podpisania przez Dyrektora        
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. 

 

 


