REGULAMIN XXII POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZO-LITERACKIEGO
„Przeczytaj, zainspiruj się i napisz opowiadanie ilustrujące dalsze losy
bohaterów”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami Powiatowego Konkursu Czytelniczego, zwanego dalej Konkursem, są
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz Starostwo
Powiatowe w Gorlicach.
2. Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas 5, 6, 7 szkół podstawowych
z powiatu gorlickiego.
3. Głównym celem Konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
popularyzacja wartościowej literatury oraz rozwijanie zdolności literackich.

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie opowiadania ukazującego dalsze losy
bohaterów. Uczestnicy mają do wyboru dwie lektury: Magiczne skrzypce Izabelli
Klebańskiej oraz Przyjaciel z szafy A. F. Harrold. Opowiadanie może dotyczyć jednego
lub wszystkich bohaterów, mogą pojawić się w nim nowe, wymyślone przez
uczestników postaci. Tekst napisany w języku polskim, powinien mieć własny tytuł
i spełniać wymogi opowiadania jako gatunku. Na Konkurs należy przesyłać tylko
opowiadania dotyczące kontynuacji wydarzeń rozgrywających się w jednej z dwóch
podanych przez Organizatora powieściach.
2. Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesyłać w wersji
elektronicznej (zapisane w edytowalnym pliku doc.) na adres e-mailowy:
konkurs@mbpgorlice.info. W tytule należy wpisać „Praca konkursowa – XXII
Powiatowy Konkurs Czytelniczo-Literacki”.
3. Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany dostarczyć do Organizatora, oprócz pracy
konkursowej, formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz pozostałe załączniki do
Regulaminu niezbędne do udziału w Konkursie. Prace bez załączników nie zostaną
przyjęte do Konkursu. Załączniki można przesłać w formie skanów razem z pracą
konkursową lub dostarczyć osobiście do MBP w Gorlicach, ul. Jagiełły 1.
4. Na Konkurs należy przesyłać prace spełniające następujące wymogi:
— format: A4,
— font: Times New Roman 12 pt.,
— interlinia: 1,5 wiersza
— ilość znaków ze spacjami: od 6000 do 10000.
5. Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową.

6. 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.
7. Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę:
— zgodność treści i formy utworu z założeniami konkursu,
— poprawność językowa,
— oryginalność pracy,
— samodzielność.
8. 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.
9. Przekazanie pracy przez Uczestnika oznacza, że jest jej autorem oraz że przysługuje
mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do przesłanego na Konkurs
opowiadania, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 3 TERMIN I WYNIKI KONKURSU
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 sierpnia 2021 r. Zgłoszone w późniejszym
terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Spośród dostarczonych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów.
3. Postanowienia komisji są ostateczne i nieodwołalne.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 16.09.2021 r. Lista laureatów zostanie
opublikowana na stronie internetowej Organizatora (www.mbp.gorlice.pl) i na jego
portalach społecznościowych.
5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23.09.2021 roku. Dokładne informacje
o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej
Organizatora oraz na portalach społecznościowych. Laureaci o szczegółach
związanych z wręczeniem nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.

§ 4 NAGRODY
1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź rzeczowy.

3. Laureaci Konkursu odbierają nagrody osobiście (podczas uroczystości wręczenia
nagród) w siedzibie Organizatora Konkursu tj. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gorlicach, ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice.
4. Rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich nagrodzonych w Konkursie są
zobowiązani do podpisania protokołu odebrania nagrody.

§ 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.
2. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przechowywane i przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania o wynikach Konkursu.
5. Organizator będzie gromadził następujące dane uczestników: imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, klasa, nazwa szkoły.
6. 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.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Organizator oświadcza, że dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji działań w ramach Konkursu.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych.
12. 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
zagrożeni

§ 6 INFORMACJE 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. Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Niniejszy Regulamin jest dostępny
w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mbp.gorlice.pl
3. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem Konkursu rozstrzyga Organizator lub Komisja
Konkursowa.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na
stronie internetowej Organizatora.
7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator Konkursu Beata Mituś —
kierownik Działu Animacji Czytelnictwa Dziecięcego i Młodzieżowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gorlicach
(tel. 18 352 19 62,
e-mail:
oddzialdladzieci@mbpgorlice.info).
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