
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
„A U NAS W CZŁUCHOWIE” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie  

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, szkół średnich i osoby 

dorosłe. 

3. Celem konkursu jest  

– zachęcenia miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności 

– popularyzowania twórczości literackiej Człuchowian 

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni 

– popularyzacja wiedzy o regionie 

4. Do każdej pracy należy dołączyć: 

a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa lub wiek 

uczestnika, dane adresowe (szkoły), nr telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna 

ucznia. 

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 1).  

c/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody –                     

załącznik nr 2) 

d/ zgodę na publikację wizerunku w serwisie Facebook i na stronie internetowej biblioteki 

www.bibliotekawczluchowie.pl (załącznik nr 3) 

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ                         

W KONKURSIE. 

5. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do czytelni naukowej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Człuchowie  (77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 5, I piętro)– w terminie                         

do 3 czerwca 2019 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd 

nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce,                                    

w dowolnej formie. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, w przypadku utworów 

poetyckich maksymalnie trzy utwory. 

 

http://www.bibliotekawczluchowie.pl/


7. Kryteria oceny: 

- twórczy charakter utworu 

- poprawność stylistyczna i językowa 

8. Przekazane prace stają się własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie i mogą 

być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych. Udział w konkursie jest jednoznaczny               

z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie. 

9. Prace dostarczone po terminie lub nie spełniające warunków nie będą oceniane. 

10. Komisję Konkursową powołuje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie  

11. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na Facebooku i stronie internetowej biblioteki do  

17 czerwca 2019 r. Uczestników konkursu poinformujemy telefonicznie o terminie wręczenia 

nagród. 

12. Organizator konkursu przyznaje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowane 

przez Organizatora i sponsorów. A wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom. 

13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

Decyzje podjęte przez organizatorów są ostateczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Zgoda na publikację wizerunku w serwisie Facebook i na stronie internetowej 

biblioteki. 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5 jako 

administrator danych informuje, że dane Pani/a dziecka będą przetwarzane w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na 

dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane będą przetwarzane prze okres pięciu lat. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi 

osobowymi udziela Karolina Baranowska, e-mail: iod.mbpczluchow@gmail.com 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

……………………………………….......................................................................................................................... 
imię i nazwisko uczestnika 

 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie (ul. Szczecińska 5) w celu organizacji                                  
i przeprowadzenia konkursu 
 
 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

 

 

 

 

 

………………….………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 
 
 
 
 
 



 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5 jako 

administrator danych informuje, że dane Pani/a będą przetwarzane w celu organizacji                               

i przeprowadzenia konkursu. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich 

przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane będą przetwarzane przez okres pięciu lat. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi 

osobowymi udziela Karolina Baranowska, e-mail: iod.mbpczluchow@gmail.com 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 

……………………………………….......................................................................................................................... 
imię i nazwisko uczestnika 

 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie (ul. Szczecińska 5) w celu organizacji                                  
i przeprowadzenia konkursu 
 
 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

 

 

 

 

 

………………….………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 
 
 
 
 
 



 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE FACEBOOK 

 
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie,                   
ul. Szczecińska 5, 77-300 Człuchów mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* 
utrwalonego podczas 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w dniu……………………………………………………którego byłam/-em/-o uczestniczką/-kiem, na 
portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.pl/MBPwCzluchowie w 
celu promocji działań biblioteki 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują 
się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu danych 
osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 
Udostępnione dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery                
w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 
Zostałam/em poinformowana/ny, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi 
prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia. 
 
*Niepotrzebne skreślić 

 
 
……………………………………….    …………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 
 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU NA STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI 

 
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie,                   
ul. Szczecińska 5, 77-300 Człuchów mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka* 
utrwalonego podczas 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w dniu……………………………………………………którego byłam/-em/-o uczestniczką/-kiem na 
stronie www.bibliotekawczluchowie.pl w celu promocji działań biblioteki. 
Zostałam/em poinformowana/ny, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi 
prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia. 
 
*Niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 
……………………………………….    …………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.facebook.pl/MBPwCzluchowie
http://www.bibliotekawczluchowie.pl/

