
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

160. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

1. Organizatorami konkursu są: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie, Urząd Gminy
Miedzna, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie.

2.  Adresatami konkursu są wszystkie osoby zainteresowane, niezależnie od wieku.
3. Zadanie Konkursowe polega na ułożeniu wiersza z okazji  160 Rocznicy Powstania

Styczniowego.
4. Konkurs ma charakter indywidualny.
5. Przedmiotem konkursu jest ułożenia wiersza o Powstaniu Styczniowym.
6. Cele konkursu:

-  celem  konkursu  jest  uczczenie  wybuchu  160  rocznicy  wybuchu  Powstania
Styczniowego;
- pogłębianie zainteresowań historią; 
- wzmocnienie tożsamości narodowej;
- kształtowanie postawy patriotycznej;
-  rozwijanie twórczego myślenia

7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz.
8. Utwory zgłoszone na konkurs muszą być napisane przez uczestników samodzielnie. 
9. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani wysyłany na inny konkurs.
10. Forma i długość wiersza: minimum 2 zwrotki (jedna zwrotka min. 4 wersy). 
11. Komisja Konkursowa będzie oceniać wiersze w trzech kategoriach wiekowych

I kategoria – dzieci do lat 15
II kategoria – młodzież 15 do 21 lat
III kategoria – dorośli pow. 21 lat.

12. Prace  należy  złożyć  do  20.02.2023r.  do  sekretariatu  Szkoły  Podstawowej
w Miedznie

13.  Prace należy składać w dwóch egzemplarzach, w postaci wydruku komputerowego
lub  maszynopisu  (wyjątkowo  dopuszczalna  jest  forma  pisma  odręcznego,  ale  w
czytelnej formie. Praca powinna być złożona w kopercie. Na kopercie powinny być
zamieszczone  dane  osobowe  uczestnika  konkursu  (imię,  nazwisko,  wiek,  numer
kontaktowy)

14. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  do  15.03.2023r.  na  stronach  internetowych
organizatorów.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac bez dodatkowej zgody.
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska

laureata konkursu na stronach internetowych organizatorów  oraz w prasie promującej dane
instytucje.

17. Administratorem danych osobowych jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie
reprezentowana przez Kierownika, Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.  Administrator
wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  który  jest  dostępny  pod  adresem  e-mail:



iod.rodo@epoczta.pl .Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art.  6
ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału w konkursie oraz ułatwienia kontaktu w sprawach
związanych  z  konkursem,  a  także  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  e  w  celu
upowszechniania działalności kulturalnej oraz promocji działań podejmowanych przez
Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w  Miedznie.  Odbiorcą  danych  osobowych  będą
członkowie  komisji  konkursowej.  Dane  osobowe  przechowywane  będą  przez
niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Posiada Pani/Pan prawo
do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie danych
kontaktowych  prawo  do  usunięcia  danych,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu.  Ma  Pani/Pan  prawo  do
cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać
zgodę można poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Administratora
lub wysyłając je na adres korespondencyjny: Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna. Na
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia
skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału  w konkursie poetyckim 160. Rocznica
wybuchu Powstania Styczniowego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu .
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