REGULAMIN
Gminnego Konkursu Pisać

Jak Maria Konopnicka

Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37,
38-540 Zagórz.
Przedmiot Konkursu: Napisanie wiersza inspirowanego twórczością Marii Konopnickiej
w 180. rocznicę urodzin poetki, nowelistki, autorki reportaży, tłumaczki, publicystki i działaczki
społecznej. Z tej okazji Sejm RP postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek
w historii literatury polskiej, która za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko
antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała
przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902
i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym
z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze.
Cele Konkursu:
- popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej dla dzieci,
- przedstawienie w formie poetyckiej świata przyjaznego dzieciom,
- ukazanie piękna języka polskiego,
- doskonalenie warsztatu poetyckiego,
- promocja i wspieranie młodych talentów
§ 1. Zasady i warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych Miasta i Gminy Zagórz
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz.
3. Wiersz powinien być własną pracą autora, nigdzie nie publikowaną i nie nagradzaną.
4. Każdy uczestnik zobowiązuje się przesłać z jednego adresu e-mailowego, opatrzonego
tematem: Konkurs „Pisać jak Maria Konopnicka”, następujące załączniki:
- dwa pliki tekstowe wiersza własnego autorstwa w formacie Word i oddzielnie w formacie
PDF
- skan Karty Zgłoszenia, która zawiera personalia autora wiersza - imię i nazwisko, wiek, dane
kontaktowe: numer telefonu, adres oraz nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)
6. Wzór Karty Zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej: www.biblioteka.zagorz.pl
i stanowi załącznik do Regulaminu

7. Wiersz powinien być napisany w języku polskim i przesłany w terminie do
30 września 2022 r. na adres: mgbp@zagorz.pl.
8. Praca niespełniająca któregokolwiek z warunków, o których mowa w Regulaminie konkursu,
w tym złożona po terminie, zostanie wykluczona z udziału w konkursie.
9. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być
wykorzystane do upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji.
10. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
podanych w Karcie Zgłoszenia oraz przeniesienie na Organizatora majątkowych prac
autorskich do nadesłanej pracy. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia w
powyższych sprawach składają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.
§ 2. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Organizatora profesjonalne
jury.
2. Przewiduje się podział nagród i wyróżnień.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu: www.biblioteka.zagorz.pl, Facebooku
i Instagramie biblioteki. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania
konkursowego pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Tą samą drogą laureaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagród.
5. W przypadku odbioru nagród osobiście Organizator nie pokrywa żadnych kosztów
związanych z osobistym stawiennictwem laureatów w tym kosztów przejazdu laureatów na
uroczystość wręczenia nagród.
§ 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu,
ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: mgbp@zagorz.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) przeprowadzenia konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, wyłaniania zwycięzców i informowania
o wynikach oraz realizacji nagród konkursowych, a także w celu promocji konkursu w zakresie,
w jakim dane laureatów konkursu zostaną opublikowane w social mediach Organizatora
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2) wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, w tym
archiwalnych i księgowo-rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych
powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§ 4. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w konkursie wymaga akceptacji warunków opisanych w niniejszym
Regulaminie.
2. Wykładnia niniejszego Regulaminu zależy od Organizatora, on też rozstrzyga sprawy w nim
nie ujęte.
3. Wszelkie pytania należy kierować na adres: mgbp@zagorz.pl lub telefonicznie 134622189
Załącznik do Regulaminu:
Karta Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej – zawierająca deklarację zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do
nadesłanej pracy, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby
przystępującej do konkursu.

