REGULAMIN KONKURSU NA REPORTAŻ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWY
„BEZ KOREKTY”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu na reportaż społeczno-obyczajowy „Bez korekty”, zwanego dalej
Konkursem, jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, zwana dalej
Organizatorem.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Non fiction — spotkania z mistrzami reportażu”
dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich z powiatu gorlickiego.
4. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora.
§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczestnicy Konkursu przedstawią teksty napisane w języku polskim i spełniające wymogi reportażu
jako gatunku. Na Konkurs należy przesyłać tylko reportaże społeczno-obyczajowe, których
tematyka jest związana z ziemią gorlicką.
2. Podpisane imieniem i nazwiskiem prace konkursowe należy przesyłać w wersji elektronicznej
(zapisane w edytowalnym pliku .doc) na adres e-mailowy: korekta.mbpgorlice@gmail.com do
31 sierpnia 2019 roku (sobota) z dopiskiem „Konkurs”.
3. Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany przesłać drogą elektroniczną, oprócz pracy
konkursowej, trzy, dostępne tutaj, załączniki do Regulaminu:
— zgodę na udział w Konkursie,
— zgodę na wykorzystanie danych osobowych,
— metryczkę konkursową.
Prace bez wypełnionych załączników, o których mowa w pkt. 3 § 2, nie zostaną przyjęte do
Konkursu.
4. W przypadku gdy uczestnik Konkursu w dniu składania pracy konkursowej nie ukończył 18. roku
życia, warunkiem wzięcia przez niego udziału w Konkursie jest wyrażenie na to zgody przez jego
rodzica bądź opiekuna prawnego.
5. Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową.
6. Na Konkurs należy przesyłać prace spełniające następujące wymogi:
— format: A4,
— font: Times New Roman 12 pt.,
— interlinia: 1,15 wiersza
— ilość znaków ze spacjami: od 10 000 do 20 000.
7. Praca konkursowa nie może zawierać zdjęć, rysunków, map oraz innych obrazów graficznych.
8. Praca zgłoszona na Konkurs nie może być pracą wcześniej publikowaną (w całości bądź we
fragmentach — zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) ani nagradzaną w innym
konkursie.
9. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do oceny
merytorycznej.

10.Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę:
— spełnienie wymogów formy dziennikarskiej jaką jest reportaż społeczno-obyczajowy,
— atrakcyjność tematu pracy,
— poprawność językowa,
— oryginalność pracy,
— samodzielność.
11. Organizatorzy uzyskują prawo do nieodpłatnego korzystania ze zwycięskich prac oraz ich
fragmentów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji, zwłaszcza:
— udostępnienia pracy (w całości lub w części) na stronie internetowej Organizatora Konkursu,
— udostępnienia pracy (w całości lub w części) w portalach społecznościowych Organizatora
Konkursu,
— upublicznienia we wszelkich materiałach promujących Konkurs, również w mediach,
— odczytania fragmentu reportażu podczas uroczystości wręczenia nagród.
12. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych
danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych.
13. Przystępując do Konkursu, każdy z Uczestników oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
i akceptuje jego postanowienia.
14. Przekazanie pracy przez Uczestnika oznacza, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia
autorskich praw osobistych i majątkowych do przesłanego na Konkurs reportażu, a także, że prawa
te nie są obciążone prawami osób trzecich. Dostarczając pracę, Uczestnik zobowiązuje się wobec
Organizatora Konkursu do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator Konkursu w związku
z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do pracy lub innych dóbr osobistych
osób trzecich.
15. Zgłaszane do Konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie
przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych i powszechnie
uznawanych za obraźliwe oraz wulgarne.

§ 3 WYNIKI KONKURSU
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 15 września 2019 roku.
2. Ze zwycięzcami Konkursu Organizatorzy skontaktują się do 15 września 2019 roku.
3. Wyniki Konkursu (zawierające imię i nazwisko Laureatów oraz zwycięskie prace) zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.mbp.gorlice.pl) i w jego kanałach
społecznościowych oraz w portalu internetowym www.halogorlice.info.
4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2019 roku. Dokładne informacje o godzinie
i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Organizatora oraz w kanałach
społecznościowych. Laureaci o szczegółach związanych z wręczeniem nagród zostaną
powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
§ 4 NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody rzeczowe — za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego
miejsca. Laureat I miejsca otrzyma tablet, laureat II miejsca otrzyma kamerę sportową, laureat
III miejsca otrzyma głośnik bluetooth.
2. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w portalu internetowym www.halogorlice.info.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź rzeczowy.
4. Laureaci Konkursu odbierają nagrody osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu: Miejska
Biblioteka Publiczna w Gorlicach, ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice.

§ 5 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela
(ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice, NIP 738-10 13 812, REGON 001064195, tel. 18 352 19 62, e-mail:
bibliotekagorlice@interia.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 18 355 12 20,
e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl.
2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 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 (RODO) (DZ Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1).
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
o wynikach Konkursu.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
7. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
9. Organizator oświadcza, że dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11.Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań
w ramach Konkursu.
12.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
13.Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy
o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.mbp.gorlice.pl.
4. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na stronie internetowej Organizatora.
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury.
7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach —
Judyta Rosin (tel.: 18 352 19 62).

