Niedobczycki romans
Regulamin konkursu literackiego „Niedobczycki romans” na
opowiadanie o tematyce miłosnej
§1
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach. Partnerem Konkursu jest
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku.
§2
Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych – zarówno ludzi zawodowo zajmujących
się pisaniem, jak i do amatorów, bez podziału na grupy wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat,
zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica/opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie razem z
pracą konkursową powinny przesłać e-mailem skan zgody, której wzór jest dostępny w Regulaminie
konkursu
§3
Celem konkursu jest zachęcenie zarówno amatorów jak i zawodowców do stworzenia opowiadań o
tematyce miłosnej. Ponieważ zależy nam, by prace osadzone były w
niedobczyckich/rybnickich/śląskich realiach, zachęcamy, by autorzy wykorzystali takie
miejsca/lokalizacje i elementy jak: Park Czempiela, rybnicki zalew, Kopalnia Ignacy, familoki itp.,
charakterystyczne dla miasta Rybnika i jego dzielnic. Prace nie mogą naruszać dóbr osobistych.
§4
Prace nie mogą przekroczyć 50 000 znaków.
§5
Kryteria oceny:
a) swoboda językowa oraz bogactwo słownictwa,
b) poziom literacki pracy,
c) samodzielność i oryginalność,
d) twórcze i świadome wykorzystanie wspomnianych rybnickich i śląskich akcentów.
§6
Prace należy przekazać w formie elektronicznej w postaci maszynopisu w formacie PDF. Karty
zgłoszenia powinny być zapisane w formacie PDF lub jpg i zawierać odręczny podpis autora pracy (w
przypadku osób pełnoletnich) lub prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). Prace,
karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem do dnia 14.02.2022 na adres:
dkniedobczyce@poczta.onet.pl, w temacie maila: Konkurs literacki.
§7
Spośród nadesłanych prac jury, powołane przez organizatora, wyłoni laureatów, którzy otrzymają
nagrody:

I miejsce 800 złotych
II miejsce 500 złotych
III miejsce 300 złotych
Wyróżnienie: zestaw książek, ufundowany przez Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach.
§8
Prace nadesłane bez karty zgłoszenia lub przekraczające dopuszczalną objętość nie będą
rozpatrywane.
§9
Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). W Konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy Organizatora oraz Partnera i członkowie ich najbliższych rodzin.
§ 10
Jeden autor może wysłać maksymalnie trzy prace.
§ 11
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi.
§ 12
Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autorów prac lub ich opiekunów na
przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji Konkursu i ogłoszenia wyników, a także
na wykorzystanie utworów do działań promocyjnych (publikacja całości bądź części w mediach
społecznościowych, w mediach tradycyjnych, na stronie internetowej Domu Kultury Niedobczyce).
Organizator dopuszcza możliwość wydania prac konkursowych w formie publikacji. Autorom – w
przypadku publikacji całości lub części prac konkursowych – nie przysługuje honorarium. Uczestnik
lub rodzic/opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem,
dla którego nagrodzone prace zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie
utworów przez Organizatora.
§ 13
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej Domu Kultury
Niedobczyce (www.dkniedobczyce.pl) oraz na Facebooku (Facebook.com/dkniedobczyce) w dniu
18.02. 2022 r.
§ 14
Dodatkowe informacje można mailowo: dkniedobczyce@poczta.onet.pl bądź telefonicznie od
poniedziałku do piątku od godz. 9 do 14, nr tel. 32 433 10 65.
§ 15
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
§ 16

W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora
zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
§ 16
Klauzula informacyjna:
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach, adres
ul. Barbary 23, 44-270 Rybnik, nr tel. 32 433 10 65 adres email: dkniedobczyce@poczta.onet.pl
reprezentowany przez Dyrektora;
2) z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres email:
dkniedobczyce@poczta.onet.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
➢ osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów związanym z realizacją konkursu literackiego „Niedobczycki
romans”
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa tj. 5 lat w związku z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie uznania, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie literackim „Niedobczycki romans”
9) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

........................................ ........................................
........................................
........................................
(imię i nazwisko oraz adres
rodzica/opiekuna prawnego)
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na udział …............................................................ (imię i nazwisko dziecka) w
konkursie literackim „Niedobczycki romans” na opowiadanie o tematyce miłosnej,
organizowanym przez Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach. Oświadczam, że zapoznałem/am się z
Regulaminem konkursu, dostępnym na stronie www.dkniedobczyce.pl i akceptuję jego
postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka (imię, nazwisko, adres) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie przepisami
powszechnie obowiązującymi w celu wyłonienia Laureatów, przyznania nagród, oraz wykorzystania
zgłaszanej pracy w całości lub fragmentach, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

...................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

