Regulamin
KONKURS POETYCKI JEDNEGO WIERSZA
z cyklu „ZAKAMARKI WILAMOWIC”
pod patronatem Burmistrza Wilamowic

Organizatorzy: Stowarzyszenie Autorów Polskich O/Bielsko-Biała oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach
Konkurs organizuje Stowarzyszenie Autorów Polskich O/Bielsko-Biała oraz
Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice. Konkurs ma charakter ogólnopolski
otwarty i skierowany jest do autorów niezrzeszonych jak również do zrzeszonych
związków twórczych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza
nawiązującego do konkretnej fotografii zał. w regulaminie. Wiersz należy
przesłać w pięciu egzemplarzach w wydruku komputerowym.
Utwór nadesłany na konkurs nie może być wcześniej publikowany oraz
nagradzany w innych konkursach. Wiersz należy podpisać godłem (hasłem,
pseudonimem) autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną
godłem, wewnątrz której powinna być umieszczona karta zgłoszenia do konkursu.
Pracę konkursową należy przesłać na adres do Gminnej Biblioteki Publicznej
Wilamowice
ul.
I.
Paderewskiego
3,
43Wilamowice
43-330
z dopiskiem „Konkurs Poetycki” do 30.03.2019 r.
Na kopercie z pracą nie należy umieszczać adresu zwrotnego.
Wiersz podpisany imieniem i nazwiskiem autora nie będzie brany pod uwagę.
Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatorów. Prace nie
spełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane. Organizatorzy nie zwracają
nadesłanego tekstu.
O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail
oraz zaproszeni na podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, które odbędzie
się w Wilamowicach w dniu 8 maja 2019 godz. 15.00
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy ufundowane przez
Organizatorów.
Nagrody należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego osobę.
Organizatorzy przewidują trzy nagrody rzeczowe dla: I, II i III miejsca.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz nie zwracają kosztów podróży
laureatom konkursu.
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Fotografia z cyklu

„ZAKAMARKI WILAMOWIC”

Autor: Wacław Morawski
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Informacja o przetwarzaniu danych
literackiego pt. „Zakamarki Wilamowic”.

osobowych

uczestników

konkursu

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorami danych przetwarzanych w związku z konkursem są:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach (GBP) z siedzibą przy ul. Paderewskiego 3,
43-330 Wilamowice, oraz
• Stowarzyszenie Autorów Polskich ODDZIAŁ BIELSKO - BIALSKI STOWARZYSZENIA
AUTORÓW POLSKICH Z SIEDZIBĄ W PISARZOWICACH, zarejestrowane w rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000145987, z siedzibą ul.
SOSNOWA18, 43-332PISARZOWICE.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
GBPwyznaczyłaInspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach
przetwarzania danych osobowych:
• telefonicznie, pod numerem: 883 993 965;
• pisemnie na adres Gminnej Biblioteki Publicznej;
• na adres poczty elektronicznej: biuro@bibliotekawilamowice.pl;
W sprawie przetwarzania danych można również zasięgać informacji w Stowarzyszeniu Autorów
Polskich pod adresem oddziału.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja konkursu literackiego pt. „Zakamarki
Wilamowic”.Dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez uczestników
konkursu.
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe laureatów konkursu będą podane do wiadomości publicznej. Udostępnienie danych
może obejmować publikację wizerunku laureatów konkursu, zdjęć wykonanych w trakcie
uroczystości wręczenia nagród
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak
że uczestnictwo w konkursie jest ograniczone bądź niemożliwe.

niepodanie

ich

powoduje,

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Każdy uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane czytelników.
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Karta zgłoszenia do konkursu poetyckiego
„Zakamarki Wilamowic”
edycja 2019r.

Tytuł wiersza……………………………………………………………………………
Dane uczestnika
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………....
3. Telefon…………………………………………………………………………...
4. Adres e-mail…………………………………………………………………….
5. Rok urodzenia…………………………………………………………………..

Oświadczam, że znam oraz akceptuję warunki regulaminu konkursu poetyckiego
„Zakamarki Wilamowic”, jednocześnie informuję, iż wyrażam zgodę na udzielenie
organizatorom nieodpłatnego i bezterminowego prawa do druku zgłoszonych
prac.

Wyrażam zgodę na przetwarzaniu moich danych osobowych, które udostępniłem organizatorom
konkursu literackiego pt. „Zakamarki Wilamowic”. Informuję jednocześnie, że zapoznałem się
z regulaminem konkursu oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu
literackiego pt. „Zakamarki Wilamowic”.

Oświadczam, iż nadesłane prace nie naruszają praw autorskich.

data i podpis uczestnika
…………………………………….
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