
 

Regulamin III edycji Konkursu im. Stefana Żeromskiego „Wiatr od morza” 

 
 

1. Organizatorzy  
Organizatorem Konkursu im. Stefana Żeromskiego „Wiatr od morza” - jest  

Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa  
przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie im. Stefana Żeromskiego 
oraz Oddziałem Pomorskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

 dalej zwanym Partnerem. 
 
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa.  

 
2. Cel Konkursu  
Celem Konkursu jest:  
- popularyzacja życia i twórczości Stefana Żeromskiego, 
- budzenie zainteresowania osobowością pisarza, jego dorobkiem i rolą w kulturze narodowej,  
- wyzwalanie poznawczej aktywności i kreatywności, 
- budzenie i rozwijanie przeżyć estetycznych, intelektualnych i duchowych. 

 
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 31 października 2016 roku.  

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa („Oświadczenie Uczestnika Konkursu”) do dnia  

31 sierpnia 2016 na adres mailowy: muzeum@zamekkrokowa.pl. 
W Konkursie wezmą udział prace, które w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 roku zostaną przekazane  

na adres Organizatora. Każda praca konkursowa musi zostać dostarczona w dwóch formach: rzeczywistej i 
elektronicznej (np. praca literacka w formie papierowej + w formie cyfrowej; praca malarska jako oryginalny obraz + 
plik cyfrowy)  

w zaklejonej kopercie opatrzonej pseudonimem/godłem z dopiskiem - „Wiatr od morza – III Edycja”.   

Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa  
84-110 Krokowa 
ul. Zamkowa 1  
 

4. Temat i wymagania prac konkursowych  
Tematem konkursu jest problem dobra i zła, przyczyny powstawania zła na  świecie,  wrażliwość na krzywdę ludzką, 
charakter ludzkiej natury i dylematy moralne w oparciu o twórczość Stefana Żeromskiego wyrażony w formie prac 
literackich, malarskich, adaptacji filmowych i teatralnych.  
 
 
 



 

5. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu  
Organizator w terminie do 31 października 2016 powoła niezależne Jury Konkursu.  
Finał konkursu planowany jest w listopadzie 2016 roku.   
 
 

6. Postanowienia dodatkowe  
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac nadesłanych na Konkurs w całości obciąża  
Uczestnika Konkursu.  
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach i wszelkich 
działaniach promocyjnych z zastrzeżeniem podania imienia i nazwiska autora pracy.  
Uczestnikowi Konkursu nie należy się wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego pracy w działaniach promocyjnych 
Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do udziału w Konkursie.  
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.  
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na 
potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich korekty.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa,  
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 
 

Dodatkowe informacje: 
Telefon: 48 58 774 21 11 wew. 115 
Mobil:  48 669 790 700 
www.zamekkrokowa.pl 
e-mail: muzeum@zamekkrokowa.pl 
 

http://www.zamekkrokowa.pl/
https://poczta.home.pl/mail/write?to=muzeum@zamekkrokowa.pl

