
Regulamin konkursu na audiobook z interpretacją 

fragmentu „Balladyny” 

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki 

przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez 

Organizatora. 

 2. Organizatorem jest Biblioteka Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych  

w Tarnowie.  

3. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSME, a udział w nim jest całkowicie 

dobrowolny i bezpłatny.  

4. Konkurs jest organizowany w dniach od 02.09.2020 r. do 30.09.2020 r. Po 

terminie zakończenia czasu trwania Konkursu, zgłoszenia nie będą 

przyjmowane.  

5. Celem Konkursu jest zainspirowanie do twórczej aktywności w ramach akcji 

lektury Narodowego Czytania 2020. 

 6. Uczestnik nie może przenosić praw i obowiązków związanych  

z uczestniczeniem w Konkursie na osoby trzecie.  

7. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się  

z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Udział w Konkursie 

oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu.  

2. Zadaniem konkursowym jest nagranie interpretacji fragmentu dramatu pt. 

„Balladyna” Juliusza Słowackiego, nie dłuższego niż 5 minut. 



W przedsięwzięciu mogą brać udział inne osoby, jednak nagroda przyznana 

zostanie osobie zgłaszającej pracę do konkursu. Praca powinna być kreatywna 

i realizować zadanie Konkursowe. 

3. Plik dźwiękowy może być nagrany na dowolnym nośniku.  

4. Prace oraz karty zgłoszeniowe można złożyć w bibliotece. W razie powrotu 

do nauczania zdalnego będą przyjmowane tylko e–mailowo na adres 

r.chlupka@zsme.tarnow.pl.  

5. Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych.  

6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz 

wyłonienia laureatów, Organizatorowi pomoże jury w składzie: Grażyna 

Dziurok, Agnieszka Gawron (przewodnicząca), Iwona Przebięda, Kinga 

Pułkownik. 

Przebieg Konkursu i zasady przyznawania nagród 

1. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę (plik dźwiękowy).  

2. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 05.10.2020 r.  

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub przez 

radiowęzeł szkolny. 

 Nagrody w Konkursie 

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe i oceny z języka polskiego. 

Ilość przyznanych nagród Organizator uzależnia od ilości zgłoszeń do konkursu.  

 2. Nagrody zostaną wręczone przez Organizatora. O sposobie przekazania 

upominków laureaci zostaną poinformowani przez radiowęzeł i/lub mailowo, 

natomiast sposób przekazania uzależniony będzie od sytuacji epidemiologicznej 

w kraju. 

Przetwarzanie danych osobowych  
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1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja 

działalności Organizatora. 

3. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, 

jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane 

osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku  

z prezentowaniem prac Konkursowych oraz promocją Organizatora na jego 

stronie internetowej ZSME i fanpage biblioteki szkolnej. 

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich 

usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat.  

Prawa autorskie i licencja  

1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że 

posiada pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej (dalej też „utworu”) oraz 

że w wypadku prezentowania w Zadaniu Konkursowym głosów osób trzecich, 

posiada ich zgodę na publikację nagrania w serwisie Facebook oraz na stronie 

Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez 

dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich  

z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty 

powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 

https://zsme.tarnow.pl/ w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie 

końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.  

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa 

polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
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zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, 

a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że 

taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.  

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 


