
REGULAMIN  
KONKURS LITERACKI „JA” 

 

I. Ustalenia wstępne 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu oraz redakcja 

Kwartalnika Artystycznego „Dom Wariatów” z siedzibą w Świeciu. 

2. Celem konkursu jest formowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności, propagowanie 

twórczości literackiej, promocja autorów z powiatu świeckiego oraz stworzenie możliwości 

debiutu nieznanym dotąd autorom. 

3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna do 26 roku życia,  mająca miejsce 

urodzenia, bądź zamieszkania w powiecie świeckim.  

4. Prace zgłaszane na konkurs, tylko w języku polskim, winny być oryginalne, tj. wcześniej nie 

były nigdzie publikowane i nie naruszają innych praw autorskich. 

5. Organizator zastrzega  sobie prawa do: a) wprowadzania  zmian  w regulaminie konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, c) nierozstrzygnięcia 

konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, d) nieprzyznania nagród, e) 

przyznania dodatkowych wyróżnień, f) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami regulaminu. 

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach 

w mediach społecznościowych.   

 

II. Zasady konkursu 

7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

8. Konkurs trwa od 20.10.2022 r. do 31.01.2023 r. 

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie utworu prozatorskiego na temat „Ja” 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

10. Utwór musi zostać nadesłany w formie papierowej w 4 egzemplarzach na adres: 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu  

ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Ja” 



11. Prace konkursowe winny być opatrzone pseudonimem, a w oddzielnej, zaklejonej 

kopercie, oznaczonej tymże pseudonimem, należy załączyć wypełniony formularz zgłoszenia 

(Dane uczestnika – załącznik nr 1) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną (załącznik nr 2). 

12. Do konkursu przyjmowane będą prace: 

a) w dowolnej konwencji literackiej, 

b)złożone w określonej formie: maksymalnie 3 strony A4 w (standardowy margines: 2,5 cm; 

czcionka: Times New Roman 12; odstępy między wierszami:  1,5; liczba znaków na stronie ze 

spacjami: ok. 2000), c) napisane w języku polskim. 

13. Każdy z uczestników może dostarczyć maksymalnie 3 prace. 

14. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Jury ustala tryb oceniania 

oraz czuwa nad poprawnością przebiegu konkursu. 

15. Proces oceniania prac jest tajny. 

16. Kryteria oceny prac: poziom literacki i artystyczny pracy, oryginalność, poprawność 

językowa i zgodność z tematem konkursu. 

17. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne w następujących 

wysokościach: I miejsce - 2 000 zł, II miejsce - 1 000 zł, III miejsce – 500 zł. Nagrodzone prace 

zostaną opublikowane w Kwartalniku Artystycznym „Dom Wariatów”.  

18. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do końca kwietnia 2023 r.  Lista 

zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach 

w mediach społecznościowych.   

 

III. Postanowienia końcowe 

19. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich 

praw osobistych do pracy konkursowej na potrzeby Konkursu. 

20. Osoby składające zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie 

koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

21. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 

naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw 

majątkowych i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 



wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca 

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku 

ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń  odszkodowawczych,  zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu, 

w szczególności imion, nazwisk i zdjęć. 

23. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także 

możliwość ich poprawiania. 

24. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy 

lub jej fragmentów w Kwartalniku Artystycznym „Dom Wariatów” oraz na stronie 

internetowej Organizatora i na jego profilach w mediach społecznościowych.   

25. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz 

zobowiązuje do jego przestrzegania. 

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

DANE UCZESTNIKA 
 
Pseudonim ………………………………….…….………………………………………………………………..….…………………. 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….……………………………………….. 
 
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………….……………. 

 
Data urodzenia ……………………………………………………………………………………….………………………………… 

 
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………….……………… 

 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Szkoła ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Tytuł pracy konkursowej …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu literackiego „Ja”  

 
…………………………………………………………….. 

                                                                                                                      podpis uczestnika  
 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………...…………………………………..…………….……………. 

(imię i nazwisko) w konkursie literackim „Ja” organizowanym przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Świeciu. 

Zostałem pouczona /-y o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie przetwarzania 

danych 
…………………………………………………………….. 

                                                                                                                      podpis rodzica/opiekuna 
* Wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich 



Załącznik nr 2 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu 

z siedzibą ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: daneosobowe24h@wp.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) w celu wzięcia udziału w Konkursie „Ja”. 

4. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych 

osobowych finalistów i laureatów Konkursu (imię, nazwisko), które zostaną 

upublicznione na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz na jego profilach w mediach 

społecznościowych.   

 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od 

zakończenia Konkursu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego 

rozporządzenia RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

10. Pana/Pani dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

 
 
 _______________________ _______________________ 
podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                                                                        podpis uczestnika 
w przypadku osób niepełnoletnich 



 


