Regulamin Konkursu Literackiego
„KRESOWE WSPOMNIENIA ”
I edycja 2018/2019
Pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego

§ 1.
1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki oraz zasady przeprowadzania
konkursu dla młodzieży szkolnej z powiatu lubaczowskiego.
2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich oddział Lubaczów, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława
Broniewskiego w Lubaczowie i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.
3. Jest to pierwsza edycja Konkursu przeznaczona dla uczniów klas VIII szkół
podstawowych, klas III gimnazjalnych oraz I-szych klas szkół średnich.
4. Konkurs ma charakter literacki, prace pisane prozą w formie dowolnej, przygotowane
na podstawie relacji świadków wydarzeń lub ich potomków n.p. wywiad, reportaż,
wspomnienie, opowiadanie i inne, do prac należy dołączyć skany dokumentów
i fotografii.
5. Praca powinna zawierać minimum od 4 stron do 10 stron. Przygotowany materiał
należy przekazać w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym.
6. Regulamin wraz z załącznikiem nr 1 znajduje się na stronie internetowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

§ 2.
Celem Konkursu jest;
1. Ocalenie od zapomnienia losów i wspomnień Polaków zmuszonych do opuszczenia
swoich rodzinnych domów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej
w latach 1942- 1947.
2. Rozwijanie u młodzieży wrażliwości na cierpienie , krzywdę ludzką i tragizm
wypędzonych.
3. Budowanie więzi międzypokoleniowej.
4. Poznanie historii Kresów Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozwijanie wśród młodzieży postawy patriotycznej i obywatelskiej.
§ 3.
Kryteria oceny;
1. Wartość merytoryczna i zgodność z tematyką.
2. Forma i poziom literacki pracy.
3. Poprawność stylistyczna i językowa.
4. Samodzielność i estetyka pracy.
5. Właściwy dobór zdjęć i dokumentów.
§ 4.
Termin i warunki nadsyłanych prac;
1. Prace należy przekazać do 30 kwietnia 2019r. osobiście lub przesłać na adres
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie,
ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów (decyduje data stempla pocztowego).
2. Do każdej pracy powinna być dołączona Karta Uczestnictwa, stanowiąca załącznik nr

1 do niniejszego regulaminu).

3. Do prac należy dołączyć w formie pisemnej klauzulę informacyjną (zał nr 2 do regulaminu)
oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a w przypadku osób
niepełnoletnich klauzulę taką podpisują rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 3 do
regulaminu). Brak któregokolwiek z załączników oznacza odrzucenie oferty konkursowej.
Uczestnicy Konkursu /rodzice, opiekunowie/ wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz swoich prac konkursowych do celów promocyjnych Organizatora.

4. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację i przetwarzaniu danych
osobowych Autora oraz osoby, pod kierunkiem której powstała. Prace konkursowe
muszą być podpisane, nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.
5. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie Konkursu nie
będą podlegały ocenie konkursowej.
6. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
7. Decyzja komisji jest ostateczna.
8. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność
Organizatora.
§ 5.
Zasady przyznawania nagród;
1. Bezpośrednią organizacją i

nadzorem nad Konkursem zajmuje się Towarzystwo

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Lubaczowie.
2. Komisja dokona wyboru 3 prac konkursowych i przyzna 3 nagrody; I , II, III miejsce.
W uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznawania
którejś z nagród lub przyznania nagród ex aequo. Komisja może wyróżnić dodatkowo
3 prace.
3. Organizator

konkursu

zastrzega

przyznawanych w Konkursie.

sobie

prawo

decydowania

o

nagrodach

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od
decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz Gala Finałowa odbędzie się 17 września 2019r. w 80-tą
rocznicę utraty Kresów II Rzeczypospolitej. Uczestnicy zostaną powiadomieni
oddzielnym pismem lub telefonicznie na adres wskazany w załączniku nr 1.
6. Szczegółowych informacji w sprawie Regulaminu Konkursu informacji udziela Prezes
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, tel. kontaktowy;
+48 606 832 319

Karta uczestnictwa w konkursie; KRESOWE WSPOMNIENIA.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Nazwa i adres szkoły

Kategoria; wiek, klasa

Nauczyciel prowadzący

Telefon kontaktowy

Tytuł pracy

Zał.1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zał. Nr 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, z 04.05.2016), zwanego dalej
„RODO” informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława
Broniewskiego w Lubaczowie, której siedziba mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37600 Lubaczów, REGON: 000285876, NIP: 793-13-72- 463, nr tel. +48 16 632 93 50, adres email: sekretariat@mbp.lubaczow.pl.
2. Inspektorem

ochrony

danych

jest

Ewa

Gawron,

kontakt:

na

adres

e-mail

merit.inspektor.rodo@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia konkursu „Kresowe
wspomnienia”. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6, ust. 1,
lit. a rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
•

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celach zawartych w regulaminie.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty organizujące, finansujące, monitorujące
i kontrolujące w ramach realizowanego konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu zadania. Zebrane dane będą
przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w jednostce.
6. Ponadto informuję, że na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługują Pani/Panu określone prawa:
•

prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z aktualnym stanem,
a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu

•

prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana (mojego dziecka)*, narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

•

Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie
informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie
procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

•

Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji.

W związku z powyższym oświadczam, że:
1. podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że są one niezbędne do realizacji zadań wymienionych powyżej
…..................................... ….........................................
data podpis osoby, której dane dotyczą lub opiekuna
2. zapoznałam, -em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści do swoich danych (danych
mojego dziecka)* i prawie ich usunięcia i poprawienia.
…..................................... ….........................................
data podpis osoby, której dane dotyczą lub opiekuna

•

właściwe zakreślić

Zał. Nr 3
……………………………… ……………………, dn. ……………...
( imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
1. Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………… w konkursie
„Kresowe wspomnienia” organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów

Południowo-Wschodnich oddział Lubaczów, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława
Broniewskiego w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Oświadczam,
że zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
…................................................... DATA/PODPIS
2. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka oraz wykorzystanie zdjęć
i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych w ramach konkursu
zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich oddział Lubaczów,

Miejską

Bibliotekę

Publiczną

im.

Władysława

Broniewskiego w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie w celu promocji
działalności tych placówek w: mediach elektronicznych, społecznościowych (facebook,
instagram), w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach,
gazetkach itp.
…................................................... DATA/PODPIS

Zał. Nr 3
……………………………… ……………………, dn. ……………...
(imię i nazwisko)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY PEŁNOLETNIEJ
1. Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział w konkursie „Kresowe wspomnienia”
organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich oddział Lubaczów,

Miejską

Bibliotekę

Publiczną

im.

Władysława

Broniewskiego w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Oświadczam,
że zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
…................................................... DATA/PODPIS
2. Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie zdjęć
i

filmów

zawierających

mój

wizerunek

zarejestrowanych

w

ramach

konkursu

zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich oddział Lubaczów,

Miejską

Bibliotekę

Publiczną

im.

Władysława

Broniewskiego w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie w celu promocji
działalności tych placówek w: mediach elektronicznych, społecznościowych (facebook,
instagram), w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach,
gazetkach itp.
…................................................... DATA/PODPIS

