
KONKURS LITERACKI 

„W leśnej głuszy, wśród fabrycznego dymu…” 

 

I.  Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu literackiego „W leśnej głuszy, wśród fabrycznego dymu…” 

(zwanego dalej „Konkursem”) jest Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 

im. J.D. Janockiego w Międzychodzie (zwany dalej „Organizatorem Konkursu”). 

2. Konkurs rozpocznie się 5 lipca 2021 r. i potrwa do 15 sierpnia 2021 r.  

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 sierpnia 2021 r. (sobota) w trakcie Festiwalu 

pn. „Cały Świat w Krainie 100 Jezior”. 

4. Informacja o ogłoszeniu Konkursu wraz z regulaminem zostanie zamieszczona  

na stronie internetowej Organizatora: www.bpicakmiedzychod.pl oraz fanpage 

Organizatora: Facebook Cak Międzychód.   

 

II.  Warunki uczestnictwa w Konkursie  

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych, prace będą oceniane w dwóch 

kategoriach wiekowych: młodzież do 18 roku życia oraz dorośli po 18 roku życia             

(o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje data urodzenia w dniu 

zamknięcia nadsyłania prac). 

2. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną 

twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami 

ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w 

żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych 

utworów. 

3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej 

warunków uczestnictwa w Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody  

i udziału w konkursie. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt 

2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.  
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III.  Cel konkursu i tematyka prac  

 

1. Konkurs „W leśnej głuszy, wśród fabrycznego dymu” jest konkursem na twórcze 

opowiadanie z gatunków fantasy oraz horroru. Starcie natury i cywilizacji to motyw 

przewodni konkursu, ingerencja człowieka w środowisko naturalne, jakie przyniesie 

skutki dla świata? Jaką planetę zostawimy przyszłym pokoleniom?  

Dodatkowym atutem będzie zawarcie w opowiadaniu watków inspirowanych mityczną 

Skandynawią. 

2. Utwór musi zawierać się w tematyce szeroko pojętej fantastyki.  

3. Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest zamknięte opowiadanie (z początkiem  

i końcem).  

 

IV.  Zasady konkursu  

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 15 sierpnia 2021 r. swój Utwór  

w postaci elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bpicakmiedzychod.pl .  

2. Wymagania formatowe: 

▪ Opowiadanie nie dłuższe niż 3 strony A4 (nie licząc strony tytułowej). 

▪ Czcionka Times New Roman o rozmiarze 12. 

▪ Format dokumentu elektronicznego może być w rozszerzeniu *.doc, *.docx, 

*.odt, *.rtf.  

3. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane tylko w języku polskim.  

4. W mailu wysłanym do Organizatora Konkursu konieczne jest muszą być podane dane 

autora.  

Powinny one zawierać:  

▪ imię i nazwisko, 

▪ adres zamieszkania,   

▪ datę urodzenia,   

▪ telefon kontaktowy,   

▪ adres e-mail,   

▪ ewentualnie informację o dotychczasowym dorobku literackim, 

▪ zgodę na upublicznienie utworu za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz 

na stronie organizatora konkursu oraz zgodę na przetwarzania danych. Wzór zgody 

znajduje się w niniejszym regulaminie.  

W tytule zgłoszenia należy napisać „Konkurs Literacki W leśnej głuszy, wśród    

fabrycznego dymu…” – imię, nazwisko, tytuł opowiadania”. 
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5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 21.08.2021 r. w trakcie Festiwalu pn. 

„Cały Świat w Krainie 100 Jezior” oraz na stronie www Organizatora 

(www.bpicakmiedzychod.pl) oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych 

takich jak: Facebook Cak Międzychód oraz Instagram cakmiedzychod_ poprzez 

zamieszczenie informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły 

nagrodzonych Utworów oraz ich autorów.  

 

6. W konkursie zostaną wyłonione 

a. Miejsce Pierwsze 

b. Miejsce Drugie 

c. Miejsce Trzecie 

d. Wyróżnienia (maksymalnie dwa utwory) 

7. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci - maszyny do pisania, książek, nagrania 

ebooka oraz publikacji Utworu na łamach strony Organizatora.  

8. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. J.D. w Międzychodzie nie 

będzie rościła sobie żadnych praw autorskich ani majątkowych odnośnie nadesłanych 

utworów. Autor Utworu zachowuje pełnię praw autorskich i majątkowych do Utworu.  

9. Utwory, które wzbudziły zainteresowanie Organizatora Konkursu, lecz nie zostały 

nagrodzone, również mają szansę na publikacje. W takim przypadku Organizator 

Konkursu skontaktuje się z autorem Utworu najpóźniej w ciągu miesiąca  

od zakończenia Konkursu.  

10. Każdy z uczestników może przesłać jedną pracę.  

 

V.  Odbiór nagrody  

1. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się: 

a. W momencie odbywania się Festiwalu pn. „Cały Świat w Krainie 100 jezior”  

w godzinie podanej wcześniej przez Organizatora. 

b. Osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca, daty i godziny  

z Organizatorem. 

2. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie będzie mógł odebrać nagrody podczas 

oficjalnego wręczania, zostanie ona przekazana przez Organizatora Konkursu w innym 

terminie oraz formie, uzgodnionej wcześniej z Uczestnikiem Konkursu.  
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VI.  Postępowanie reklamacyjne  

1. Decyzja jury co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna.  

VII.  Postanowienia końcowe  

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz 

na stronie www.bpicakmiedzychod.pl.  

2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu jest Aleksandra 

Puk-Piątek, tel.: 95 748 26 02.  

3. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

Regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 919-921 Kodeksu Cywilnego. 

 

Oświadczenie autora  

Oświadczam, że wszystkie utwory złożone przeze mnie są mojego autorstwa. Wyrażam zgodę  

na nieodpłatną publikację utworów za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Instagram) 

oraz stronie internetowej organizatora konkursu.  

………………………………………………………… 

Podpis autora pracy  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Na podstawie 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 oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych/danych osobowych mojego dziecka* ……………………………………w celach kontaktowych oraz związanych 

z organizacją konkursu.   

……………………………………………………… 

Podpis autora pracy  

oraz umieszczeniu danych w postaci imienia i nazwiska wraz z tytułem opowiadania do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych (FB, Instagram) organizatora konkursu w celach 

promocyjnych.    

……………………………………………………… 

Podpis autora pracy  

*prawidłowe zaznaczyć  



KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 

maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana 

Daniela Janockiego w Międzychodzie, pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód. Kontakt z administratorem jest 

możliwy za pomocą adresu mailowego: sekretariat@bpicakmiedzychod.pl, 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest 

możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych, kontaktowych oraz tych związanych z uczestnictwem w 

konkursie organizowanym przez administratorów, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają 

jego dane osobowe,   

c) podmioty realizujące zadania Administratorów Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, 

bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

pkt. 3.  

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie  art. 17 oraz  art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy 

skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

konkursie. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
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