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Regulamin 
konkursu literackiego 

„Świąteczne zda(e)rzenie” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu literackiego 

„Świąteczne zda(e)rzenie”, zwanego dalej konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej,                  

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. T. Kościuszki 25 

 

II. CEL I TEMATYKA KONKURSU 

1. Celem konkursu jest napisanie opowiadania dotyczącego świąt Bożego Narodzenia                       

o objętości minimalnie 1 strony A4, a nie więcej niż 3 stron A4, znormalizowanego 

maszynopisu (czcionka: Times New Roman, Calibri; wielkość czcionki: 12). Pod uwagę 

będą brane tylko teksty zawierające pełen zestaw wyrażeń w ich oryginalnej formie 

(tj. nie zmieniamy szyku wyrazów w zdaniu, nie dodajemy dodatkowych zwrotów 

do wyrażeń). 

Wyrażenia: 

sandacz w opałach 

a niech to goździk! 

wyglądał jak dziadek do orzechów 

niewykryty buntownik wśród elfów 

muchomor się zachmurzył 

gdzie jesteś pierniczku?  

jak z powieści Dickensa 

niedźwiedzia łapa zamarła 

szklane bombki rozbłysły z zapałem 

pyton w bibliotece 

 

2. Prace konkursowe należy zatytułować i wyraźnie zaznaczyć (np. podkreślić, pogrubić) 

użyte w tekście wyrażenia. 

3. Na konkurs można zgłaszać własne prace, dotychczas niepublikowane                                       

i nienagrodzone w innych konkursach; zgłaszanie plagiatów będzie skutkowało 

usunięciem z konkursu. 

4. Konkurs jest przeprowadzany bez ograniczeń wiekowych. Zachęcamy do odważnych 

pomysłów literackich i kreatywności. 
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III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych  (w przypadku osób niepełnoletnich 

wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Uczestnikiem konkursu będzie każdy, kto w terminie od 30.11.2020 r. do 23.12.2020 

złoży pracę konkursową w Bibliotece Głównej (ul. T. Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza) wraz z formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, bądź prześle ją pocztą tradycyjną (wraz z załącznikiem) lub 

wersję elektroniczną na adres e-mailowy: konkurs@biblioteka-dg.pl (wraz ze skanem 

załącznika nr 1) 

4. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i nie 

podlegają zwrotowi. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 11.01.2021 na stronie internetowej MBP                       

w Dąbrowie Górniczej www.biblioteka-dg.pl. 

6.  Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

7. Zwycięskie opowiadania mogą zostać opublikowane na stronie MBP w Dąbrowie 

Górniczej, na Facebooku MBP albo w Przeglądzie Dąbrowskim. 

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAW AUTORSKICH:  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679               

z 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) MBP INFORMUJE, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Hugona Kołłątaja z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. T. Kościuszki 25. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@biblioteka-dg.pl  

3) Dane osoby gromadzone i przetwarzane przez Bibliotekę są wykorzystywane w celu 

przeprowadzenia konkursu „Świąteczne zda(e)rzenie”, organizowanego przez Bibliotekę 

Główną MPB w Dąbrowie Górniczej. 

4) MBP przetwarza dane osobowe uczestników konkursu na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą. 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie; 

odmowa udostępnienia i przetwarzania danych uniemożliwia udział w wydarzeniu.  

6) MBP nie przewiduje podejmowania zautomatyzowanych decyzji na podstawie analizy 

danych osobowych ani ich profilowania. 

7) w związku z ogłoszeniem wyników konkursu, Pani/Pana/Dziecka dane osobowe mogą 

zostać umieszczone na stronie internetowej biblioteki. 

8) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe, będą przechowywane przez okres roku od momentu 

rozstrzygnięcia konkursu. 

mailto:konkurs@biblioteka-dg.pl
http://www.biblioteka-dg.pl/
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9) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. 

10) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik dokonując zgłoszenia akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte             

w Regulaminie. 

2. Regulamin dostępny jest  na stronie www.biblioteka-dg.pl 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

http://www.biblioteka-dg.pl/

