
Regulamin konkursu literackiego 

„Przygoda z twórczością Stanisława Lema” 

  

I. USTALENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie  
oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

2. Celem konkursu jest: 

a) utrwalanie wizerunku biblioteki, jako miejsca przyjaznego każdej grupie wiekowej, 
b) propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców, 
c) rozwijanie umiejętności literackich, 
d) uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, 
e) upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach, często nieznanych. 

3. 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) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Ostateczny termin dostarczania prac to  
24 września 2021 roku włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 września 2021 roku. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i liceum z gminy  
Borne Sulinowo. 

3. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:  

a) I kategoria - klasy I-III (Szkoła Podstawowa), 
b) II kategoria - klasy IV-VIII (Szkoła Podstawowa), 
c) III kategoria - klasy I-IV (Liceum). 

4. Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie. 

5. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę. 

6. Praca konkursowa - praca pisemna na wybrany temat: 

a) Z jaką postacią literacką Stanisława Lema utożsamiasz się najbardziej i dlaczego? 
b) Wymyśl krótkie opowiadanie fantastyczne inspirowane twórczością Stanisława Lema. 

 7. Do konkursu przyjmowane są prace: 

a) w dowolnej konwencji literackiej, 
b) napisane w języku polskim, 
c) dotąd niepublikowane. 

8. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

III. DOSTARCZANIE PRAC 

1. Gotową pracę należy przesłać na adres e-mail: kafejka.mbp@gmail.com. 

2. Treść wiadomości powinna zawierać imię i nazwisko, klasę, numer telefonu, informację  
o wybranym temacie konkursowym. 
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3. Do pracy proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Bornem Sulinowie na oficjalnej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku. 

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY, NAGRODY 

1. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, 
pomysłowość. 

2. Prace oceniane są przez Komisję Konkursową. 

3. Uczestnicy konkursu (w każdej kategorii wiekowej), którym jury przyzna I, II i III miejsce, 
wyróżnienie, otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Uczestnicy przekazując prace na konkurs akceptują regulamin konkursu i zobowiązują się 
do przestrzegania zasad w nim przedstawionych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych  
w zgłoszeniu udziału w konkursie literackim „Przygoda z twórczością Stanisława Lema”,  
w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Bornem Sulinowie oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich  
na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz. 83) oraz do publikacji  
w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez organizatora oraz w Internecie. 

3. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) 
autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim. 

6. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 94 37 33 120, adres e-mail: kafejka.mbp@gmail.com. 

7. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bornem Sulinowie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 1, 78-449 Borne Sulinowo. 

8. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 23 ust. 1 ustawy 
o ochronie danych osobowy z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) i będą 
przetwarzane zgodnie z zapisami tejże ustawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane uczestników będą 
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Imię, nazwisko, wizerunek 
laureatów konkursu będą upublicznione na stronach internetowych organizatora.  
Każdy z uczestników konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
przeniesienia, usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych. 
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