
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZATOR:  

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,  
ul. Pułtuska 35,  05- 140 Serock,  

tel. 22 782-80-70,  www.kultura.serock.pl      
CELE KONKURSU:  

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności literackich  
- inspirowanie do twórczości i działania mieszkańców miasta i gminy Serock 

UCZESTNICY:  
Mieszkańcy Miasta i Gminy Serock  

WARUNKI KONKURSU - LOSOWANIE  
Praca zostanie wyłoniona podczas losowania w dn. 28 sierpnia na plaży miejskiej w Serocku 
 o godz. 16:00 podczas imprezy pn. „Zakończenie Wakacji”. 

TEMAT: POCZTÓWKA Z WAKACJI 
- ZDOBĄDŹ POCZTÓWKĘ Z WAKACJI,  

- NAPISZ POZDROWIENIA, (Z DOPISKIEM „KONKURS”), 

- KONIECZNIE PODPISZ SIĘ IMIENIEM I NAZWISKIEM, DODAJ KONIECZNIE MIEJSCOWOŚĆ Z KTÓREJ POCHODZISZ  

- NAKLEJ ZNACZEK I WYŚLIJ POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES BIBLIOTEKA W SEROCKU, 

 UL. KOŚCIUSZKI 15, 05-140 SEROCK 

Pozostałe dane i zgody uzupełniamy na karcie elektronicznej link: https://forms.gle/GsWyWNHQDfK1ePJdA 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy  
PODSUMOWANIE KONKURSU: 
 Wyniki konkursu ogłoszone w dn. 28 sierpnia na plaży miejskiej w Serocku o godz. 16:00 podczas imprezy  
pt. „Zakończenie Wakacji”, później zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kultura.serock.pl.  
Pocztówki zostaną umieszczone w galerii na stronie oraz w gablocie przed Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
UWAGI KOŃCOWE: Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Uczestnicy konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora  
w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w materiałach 
publikowanych przez Organizatora i na stronach internetowych. Uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej 
oraz wizerunku. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer 
telefonu) w sprawach związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora. Jednocześnie ma prawo wglądu  
w swoje dane osobowe oraz możliwość ich modyfikowania. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom. 
Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Serocku  z siedzibą w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35. Więcej informacji na temat przetwarzania danych 
osobowych w Centrum znajduje się na stronie: www.kultura.serock.pl.   

https://forms.gle/GsWyWNHQDfK1ePJdA
http://www.kultura.serock.pl/

