Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
na opowiadanie science fiction
„Misja Lem”

Cele konkursu:




rozwijanie wyobraźni i pobudzenie kreatywnego myślenia,
doskonalenie umiejętności pisania,
uczczenie wybitnego polskiego pisarza, patrona roku 2021 – Stanisława Lema.

Zasady konkursu:
1. Konkurs trwa od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:



kategoria I: 15-18 lat
kategoria II: powyżej 19 lat

3. Nagrody przyznane będą autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii:




za I MIEJSCE: 1500 zł
za II MIEJSCE: 1000 zł
za III MIEJSCE: 500 zł

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie opowiadania science fiction, które nie było
wcześniej nigdzie publikowane oraz nagradzane.
5. Do pracy konkursowej należy dołączyć czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę konkursową,
która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie do 14 000 znaków ze spacjami.
7. Każda praca musi być oznaczona pseudonimem lub symbolem.
8. Prace należy przesłać na adres e-mail: konkurs.lem@wp.pl do 31 sierpnia 2021 r. lub pocztą tradycyjną
(liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury
im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance
ul. Sikorskiego 22
64-980 Trzcianka
z dopiskiem ”Misja Lem”

9. Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego komisję.
10. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 31 sierpnia 2021 r.
11. Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, styl literacki, spójność formy i ogólne wrażenie artystyczne.
12. Z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą mailową. Wręczenie nagród odbędzie się w jak
najszybszym, możliwym do bezpiecznego zrealizowania terminie, o czym poinformujemy na stronie
internetowej BPiCK.
13. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej i Centrum
Kultury w Trzciance – https://www://biblioteka-trzcianka.pl/.
14. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.
15. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego
wykorzystania prac do promocji ich autorów i konkursu.
16. Kontakt w sprawie konkursu: tel. 67 216 33 59 lub 780 050 083

Załącznik nr 1

KARTA KONKURSOWA

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nadesłana praca jest moim dziełem, nie była publikowana oraz nagradzana. Oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum
Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego
(w celach wynikających z regulaminu tego konkursu) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem opowiadania
na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania go w publikacjach oraz
innych mediach, o których zdecyduje organizator.

…………………………………………
Data, miejscowość

………………………………
Podpis

DANE OSOBOWE

pseudonim………………………………………………........
kategoria wiekowa …………………………………………….
imię i nazwisko ………………………………………………..
data urodzenia ……………………………………………….
adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica)….........................
……………………………………………..................................
e-mail …………………………………………………………..
tel………………………………………………………………...

ZGODA NA UDZIAŁ ( w przypadku osoby niepełnoletniej)
imię:………………………………………………………
nazwisko:…………………………………………………
wiek:………………………………………………………

……………………………………………
czytelny podpis opiekuna

Przetwarzanie danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych
osobowych udostępnionych w deklaracji uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
na opowiadanie science fiction „Misja Lem” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury
im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22.
2. Status danych osobowych można sprawdzić u Inspektora Danych Osobowych pod nr. tel. (67) 216-33-59.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika,
adres zamieszkania, adres e-mail, tel. kontaktowy), wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art.
6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych
osobowych związanych z realizacją zadania.
5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do celów promocyjnych i statystycznych BPiCK
w Trzciance.
6. Wizerunek uczestnika/instruktora/obserwatora może być umieszczany w gablotach i innych miejscach
do tego przeznaczonych na terenie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny
w Trzciance oraz mediach, stronie internetowej i portalach społecznościowych BPiCK.
7. Uczestnikom Konkursu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest wymagane dla jego prawidłowej realizacji.
9. W oparciu o dane osobowe uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

…………………………………………..

Data, miejscowość

…………………………………

Podpis

