
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 131/2021 

z dnia 08.02.2021 roku 
 

REGULAMIN KONKURSU 
”NAJPIĘKNIEJSZE WYZNANIE MIŁOSNE” 

 
§ 1. ZASADY OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. 
2. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców gminy Połczyn-Zdrój do udziału         

w walentynkowej zabawie i rozwój talentów pisarskich. 
3. Konkurs rozpoczyna się z dniem ukazania się na stronie CK na Facebooku filmu             

z nagraniem fragmentów książki „Mały Książę” w dniu 14 lutego 2021 r., a kończy w dniu                
18 lutego 2021 roku, o godzinie 12.00. 

4. Uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedno “wyznanie miłosne” zgodne         
z przedmiotem i wymogami formalnymi konkursu. 

5. Dopuszczamy wszelkie środki literackiego wyrazu. Konkursowe “wyznania miłosne”        
mogą zostać napisane w postaci wiersza, listu, piosenki, wpisu itp. 

6. Wyznania powinny zostać zadedykowane ukochanej osobie, ale mogą być także          
skierowane do ulubionego artysty, literata, aktora itp. 

 
§ 2. PRZEDMIOT KONKURSU 

 
Uczestnik konkursu ma za zadanie napisanie “wyznania miłosnego” w postaci krótkiej formy            
literackiej (nieprzekraczającej 1000 znaków, ale nie krótszej niż 250 znaków)          
i opublikowanie jej na stronie Facebook Organizatora konkursu w postaci komentarza pod            
opublikowanym w dniu 14 lutego nagraniem wideo pt. “Mały Książę”. 
 

§ 3. ADRESACI I KATEGORIE WIEKOWE 
 
Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Połczyn-Zdrój.  
 

§ 4. NAGRODY I ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW 
 

1. Spośród zamieszczonych “wyznań miłosnych” w formie komentarza pod opublikowanym         
filmem, trzy z wyznań, które zdobędą największą liczbę polubień od użytkowników           
Facebooka otrzymają prezent  w postaci ręcznie malowanego kubka. 

2. W przypadku takiej samej ilości polubień najpopularniejszych wyznań Organizator może          
podjąć decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych (Ex æquo) nagród.  

3. Jeżeli zamieszczone komentarze będą odbiegać od tematu konkursu i wymogów          
formalnych, Organizator może podjąć decyzję o ich usunięciu i nierozpatrywaniu przy           
wyborze laureatów. 

4. Powołana przez Dyrektora CK komisja, w dniu 18 lutego 2021 roku o godzinie 12:00              
dokona zliczenia ilości polubień pod prezentowanymi wyznaniami i wyda werdykt poparty           
protokołem wyboru laureatów. 

5. Za godzinę kończącą trwanie konkursu przyjmuje się godzinę 12:00, w dniu 18 lutego             
2021 roku. Oznacza to, że polubienia, które będą mogły pojawić się pod prezentowanymi             
pracami po tym czasie nie zostaną już uwzględnione do werdyktu komisji dokonującej            
wyboru laureatów. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.02.2021 r. na stronie internetowej Centrum          
Kultury w Połczynie-Zdroju www.ckpolczyn.pl oraz profilu CK na Facebooku. 

7. Decyzja o przyznanej nagrodzie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
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§ 7. 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. Kontakt w sprawie danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail:           
iod@ckpolczyn.pl. 

3. Odbiór nagród nastąpi w Sekretariacie Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju przy          
ul. Parkowej 4. 

4. Fundatorem nagród jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku wystąpienia          

okoliczności od niego niezależnych.  
 
 
 
 

Dyrektor 
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju 

 
 
 
 


