
„KONKURS W CZASACH ZARAZY” 
 

Jak zmieniło się Twoje życie na skutek pandemii koronawirusa?  
Jak radziłeś/aś sobie z codziennymi sprawami i ograniczeniami?   
Jakie dobre strony tej sytuacji odkryłeś/aś?  
Opowiedz nam o tym na swój własny sposób.  
 
Regulamin konkursu: 
 
1. Organizator konkursu: Wydawnictwo Literatura.  
 
2. Konkurs trwa od 17 lipca do 31 sierpnia 2020 r. 
 
3. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać swoją pracę w jednej lub wielu formach: 
 
- w formie krótkiego opowiadania (max 3000 znaków liczone ze spacjami); 
- fotografii; 
- filmu; 
 Prosimy o przesłanie filmu, fotografii, bądź opowiadania drogą mailową na adres: 
promocja@wydawnictwoliteratura.pl W tytule maila należy wpisać: „KONKURS W CZASACH ZARAZY”. 
- pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką – prosimy o przesłanie pracy plastycznej na adres: 
  Wydawnictwo Literatura, Łódź 91-334, ul Srebrna 41 z dopiskiem „KONKURS W CZASACH ZARAZY” 
 
Wszystkie prace stają się własnością wydawnictwa i nie będą odsyłane autorom. 
 
4. Do maila należy dołączyć skan podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. 
Jeśli w filmie lub na zdjęciach występuje kilkoro dzieci, należy przesłać skan zgody rodziców każdego z 
dzieci. Prace, do których nie dołączono zgody, nie będą brały udziału w konkursie. 
 
5. Do prac wysłanych drogą tradycyjną(pocztą) również należy dołączyć podpisaną zgodę 
rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. 
 
6. Wydawnictwo Literatura zastrzega sobie prawo do nieopublikowania tych prac, w których treści 
będą niestosowne.  
 
7. Jedna osoba może przesłać kilka prac.  
 
8. Wysłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 
9. Wybrane prace będą publikowane w social mediach wydawnictwa. 
 
10. Prace można nadsyłać do 31 sierpnia.  
 
11. 17 września podamy wyniki konkursu.  
 
12. Przewidujemy następujące nagrody: 
 
* za zdobycie I miejsca – 6 książek z autografami autorów; 
* za zdobycie II miejsca – 4 książki z autografami autorów; 
* za zdobycie III miejsca – 2 książki z autografami autorów; 
* za wyróżnienie w konkursie – 1 książka z autografem. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Wydawnictwo 

Literatura oraz serwis Granice.pl konkursie wakacyjnym „Konkurs w czasach zarazy” 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................     
                                                                                                                              (imię i nazwisko)    

w  konkursie wakacyjnym pt.: „Konkurs w czasach zarazy”. 

 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska i wieku) w celach wynikających z 

organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 

2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach internetowych i portalach 

społecznościowych organizatorów konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

 

Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

………………………..    ……….…………..………………………………………… 

 

 


