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REGULAMIN 

XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

„O LAUR ZAWODZIAŃSKI”   

DLA MŁODZIEŻY SZKOŁ ŚREDNICH 

„Spojrzenie w przyszłość” 

organizowanego przez 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  

w Katowicach 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

w Katowicach. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza (w 3 

egzemplarzach) nawiązującego do tematu konkursu: „Spojrzenie w przyszłość” na 

adres: 

 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  

ul. Marcinkowskiego 13a 

40- 233 Katowice 

z dopiskiem: „O Laur Zawodziański” 

 

4. Nadesłane prace powinny być opatrzone pseudonimem (w prawym górnym rogu), a do 

wiersza należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym pseudonimem, 

zawierającą czytelnie wypełnioną kartę uczestnika oraz podpisane oświadczenie 

dotyczące RODO (do pobrania ze strony konkursu). Pseudonim nie powinien być 

inicjałami uczestnika, zdrobnieniem imienia lub też znakiem graficznym. 

5. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw 

wierszy. 
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6. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:  

 więcej niż jeden wiersz, 

 zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 3. regulaminu),  

 utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła 

Prace niespełniające wyżej wymienionych warunków zostaną zdyskwalifikowane. 

7. Termin nadsyłania utworów poetyckich upływa 30 listopada 2019 r. (decyduje data 

stempla pocztowego) 

8. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

10. Werdykt jury jest ostateczny. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie 

się 18 grudnia o godzinie 12:00 w sali widowiskowej  Działu „Zawodzie” Miejskiego 

Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach przy ulicy Marcinkowskiego 13a. 

12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. 

13. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 

14. Biorący udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego 

utworu poetyckiego oraz dokumentację zdjęciową i filmową podczas uroczystej gali 

wręczenia nagród w celach promocyjnych wydarzenia oraz działalności MDK. 

15. Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz kwestii regulaminowych udziela 

biuro Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

w Katowicach,  nr tel.: 032 255 32 44 

 

Wszelkie pytania można także kierować na adres mailowy: 

adam.michniewicz@mdkbogucice-zawodzie.pl 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu  

 Ogólnopolskiego Konkursu  Poetyckiego  

„O Laur Zawodziański” 

 

KARTA UCZESTNIKA 

 

Pseudonim:.................................................................................................................................................. 

Nazwisko: .................................................................................................................................................. 

Imię: ........................................................................................................................................................... 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres domowy: .......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Telefon: ...................................................................................................................................................... 

Tytuł wiersza: …………………………………………………………………………………………… 

Pełna nazwa szkoły: ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Adres szkoły: ............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Telefon do szkoły: ..................................................................................................................................... 

E-mail do szkoły:  ...................................................................................................................................... 

Klasa: ......................................................................................................................................................... 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: 

 

................................................................. 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu  

 Ogólnopolskiego Konkursu  Poetyckiego  

„O Laur Zawodziański” 

 

OŚWIADCZENIA 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

W związku z uczestnictwem w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Zawodziański” 

organizowanym przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych / danych mojego dziecka / podopiecznego. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) moje dane osobowe / dane mojego dziecka / podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu 
organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zawodziański” 

2) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w konkursie MDK, 

3) mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych / danych mojego dziecka / podopiecznego oraz 
ich poprawiania. 

 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z artykułem 13 i 14 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” 

w KATOWICACH (40-213) ul. Markiefki 44a, NIP 954 00 01 344, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody w celu realizacji 

Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Po drugiej stronie tęczy” i nie będą udostępniane innym 

podmiotom, chyba że uprawnionym na mocy przepisów prawa, 

 Na mocy artykułu 7 pkt 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. posiada Pan/Pani Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 

 na podstawie art. 13 pkt. 2 posiada Pani Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

 na podstawie art. 13 pkt. 2 przysługuje Pani/Panu Prawo do kontroli przetwarzania danych 

(sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia), 

 na podstawie art. 13 pkt. 2 ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 na podstawie art. 13 pkt. 2 ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 podanie swoich danych MIEJSKIEMU DOMU KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” jest dobrowolne. 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą 

poczty tradycyjnej lub elektronicznej iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl  
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego w publikacjach, w 

prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez MDK „Bogucice – Zawodzie” akcjach  

i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby realizacji Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego „O Laur Zawodziański”, w których uczestniczy  moje dziecko zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.): 

1) udzielam zgody na korzystanie z wizerunku mojego dziecka / podopiecznego wyłącznie do celów 
niekomercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich 
środków technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z 
tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach eksploatacji. 

2) Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 
poszczególnych działań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej MDK, portalach 
społecznościowych, wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach, spotach i nagraniach oraz 
zostaną udostępnione Urzędowi Miasta Katowice, jak wyżej. 

3) Rozpowszechnianie, o którym mowa w pkt 2, ust. 1 następować będzie bez ograniczeń terytorialnych, 
bezterminowo, wyłącznie do celów niekomercyjnych, służących promocji Konkursu. 
 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE DZIEŁA / UTWORU: 

Upoważniam MDK „Bogucice – Zawodzie” do nieodpłatnego wykorzystania utworu / dzieła powstałego w 
związku z uczestnictwem w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Zawodzianski”,  wyłącznie do celów 
niekomercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich 
środków technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, portalach społecznościowych, bez konieczności 
wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, 
polach eksploatacji. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………., wyrażam zgodę na 

wykorzystanie mojego wizerunku  w formie  zdjęć (foto), nagrań (video) przez Instytucję „MDK Bogucice-

Zawodzie” z siedzibą przy ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice,  w związku z udziałem w Ogólnopolskim 

Konkursie Poetyckim „O Laur Zawodziański”, dnia 18 grudnia 2019 r. 

 

 

 

…………………………….. 

    Imię i nazwisko 

 
 
 

                 ………………………………………………………………………………… 
      (podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego) 
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