
Regulamin konkursu "Legendy Tkackiej" 
 

1. Organizatorem konkursu "Legendy Tkackiej", zwanego dalej konkursem, jest 
stowarzyszenie Rowerowy Szczecin, zwane dalej Organizatorem. 

2. Konkurs polega na napisaniu i przesłaniu Organizatorowi opowiadania- 
legendy związanej z ulica Tkacką w Szczecinie. Tematyka opowiadania jest 
dowolna z zastrzeżeniem, że treść powinna odnosić się do ulicy Tkackiej, na 
przykład do jej nazwy, historii,  konkretnego, istniejącego lub nie, miejsca, 
obiektu na ulicy Tkackiej.  

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma 

charakter familijny i edukacyjny: w tworzeniu prac konkursowych mogą 
pomagać dzieciom rodzice, opiekunowie i nauczyciele. 

4. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie dwa opowiadania- 
legendy. 

5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci 

uczęszczające do klas 1-3 (I kategoria), do klas 4-6 (II kategoria) i do klas 7-8 
(III kategoria). 

6. Nadesłane opowiadanie- legenda nie może przekraczać objętości jednej 
strony A4 i 3600 znaków ze spacjami. 

7. W konkursie zostaną przyznane minimum trzy nagrody dla minimum trzech 

zwycięzców konkursu. 
8. Opowiadania należy przesyłać do dnia 5 kwietnia 2020 roku na adres 

tkackazatka@gmail.com . 
9. Przesłane prace zostaną zostaną przekazane jury w sposób utajniający 

autorstwo utworu. 
10. Jury rozstrzygnie konkurs do dnia 12 kwietnia 2020 roku.  

11.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 kwietnia 2020 roku.  
12. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy plenerowej na 

ulicy Tkackiej, która zostanie zorganizowana w najbliższym dogodnym 
terminie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego lub, na prośbę rodziców 
/ opiekunów przekazana pocztą. 

13. Nadesłanie opowiadania na konkurs oznacza akceptację Regulaminu.  
14. Do zgłoszenia rodzic dziecka- uczestnika musi dołączyć klauzulę- 

oświadczenie o treści:  
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatorów danych 
osobowych dziecka w postaci imienia, nazwiska i wieku na cele opublikowania 

informacji o zwycięzcach, w tym na  stronach społecznościowych Organizatora 
konkursu, oraz na wykorzystywanie mojego adresu mail w celach organizacyjnych 
i informacyjnych konkursu,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami. 
Wyrażam zgodę na upublicznienie treści opowiadania – legendy na stronach 
społecznościowych Organizatora oraz podczas imprezy plenerowej na ulicy 

Tkackiej".  
15.  Organizator zastrzega sobie moziwość dokonania zmian w regulaminie 

konkursu. 
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