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DZ.4001.37.2020.KG 

REGULAMIN 

XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

„O LAUR ZAWODZIAŃSKI”   

DLA MŁODZIEŻY SZKOŁ ŚREDNICH 

 

„DWA TYSIĄCE DWUDZIESTY” 

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 skanu jednego wiersza 

nawiązującego do tematu konkursu: „DWA TYSIĄCE DWUDZIESTY”, skanu 

wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) oraz skanu podpisanego 

oświadczenia (załącznik nr 2). Wszelką dokumentację należy przesyłać na adres  

e-mail:  kamila.gallus@mdkbogucice-zawodzie.pl, a w tytule maila wpisać „O Laur 

Zawodziański”. 

4. Autorski wiersz uczestnika, o którym mowa w pkt. 3, winien być opatrzony 

pseudonimem.  

5. Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę, jak również posługiwać się tylko jednym  

pseudonimem. W przypadku powzięcia informacji, że uczestnik nadesłał kilka prac lub 

działał pod kilkoma pseudonimami w celu wysłania kilku wierszy, automatycznie 

uczestnik będzie zdyskwalifikowany z całego konkursu. 

6. Oprócz sytuacji wskazanej w ptk. 5 uczestnik może również zostać zdyskwalifikowany 

poprzez podanie pełnych swoich danych na przesłanej pracy.  
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7. Termin nadsyłania utworów poetyckich upływa 9 grudnia 20120 r. (decyduje data 

wysłania e-maila) 

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 i nie przysługuje od niego żadne odwołanie. 

11. Organizator przewiduje dla laureatów nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane 

kurierem lub pocztą polską najpóźniej do dnia 31.12.2020 r.  

12. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 grudnia o godzinie 14:00 poprzez udostępnienie ich na 

stronie internetowej www.mdkbogucice-zawodzie.pl oraz na fanepage’u organizatora 

na portalu społecznościowym FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/MDK.Bogucice.Zawodzie 

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

utworu poetyckiego zgodnie z załącznikiem nr 1. 

14. Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz kwestii regulaminowych udziela biuro 

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

w Katowicach,  nr tel. 32 255 32 44 
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OŚWIADCZENIE 

Niniejszym działając w imieniu własnym/jako przedstawiciel ustawowy małoletniego, w związku z wzięciem udziału 

w konkursie  „DWA TYSIĄCE DWUDZIESTY” organizowanym przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

w Katowicach (zwany dalej Organizatorem) przekazuje Organizatorowi konkursu autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i publikowania mojej/mojego dziecka pracy konkursowej (zwanej dalej Dziełem). Powyższe następuje bez obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. 

 

Oświadczam, że  

1. Przysługują mi/mojemu dziecku wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieła. 

2. Dzieło nie narusza praw osób trzecich i zostało przygotowane z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. 

3. Korzystanie z Dzieła przez Organizatora nie będzie naruszać praw osób trzecich.   

4. Udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dzieła na wszystkich polach eksploatacji 

w szczególności w celu: 

a. Promocji działalności Organizatora i przygotowanego przez niego konkursu; 

b. Utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami; 

c. Utrwalania i zwielokrotniania w celu przechowywania; 

d. Wprowadzania do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje Organizator; 

e. Wprowadzania do sieci komputerowych, w tym do Internetu; 

f. Rozpowszechniania w inny sposób w tym: ekspozycja, publikowanie części lub całości, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

g. Opracowania, przetwarzania i modyfikacji. 

 

Organizator zapewnił, że nie będzie wykorzystywał utworów w celach komercyjnych. 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZ.4001.37.2020.KG 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu  XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Poetyckiego   

„O Laur Zawodziański” dla młodzieży szkół średnich  
„DWA TYSIĄCE DWUDZIESTY” 
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Pełna nazwa szkoły: ............................................................................................................................. 

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

Adres szkoły: 

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

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

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

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

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

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: 

................................................................. 
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           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 oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO, Organizator konkursu przekazuje następujące informacje: 

• Administratorem danych osobowych jest MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” 
w KATOWICACH (40-213) ul. Markiefki 44a, NIP 954 00 01 344, 

• Przystąpienie do konkursu stanowi wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

• Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

1. Uczestniczenie w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2. Prowadzenie działalności marketingowej polegającej promocji Organizatora, organizowanego 

konkursu poprzez udostępnienie danych zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 

lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora); 

3. Dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 

6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie 

jego roszczeń i obrona jego praw); 

• Dane osobowe osób biorących udział w konkursie mogą być przekazywane:  

1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Organizatora; 

2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Organizatora; 

3. Kontrahentom Organizatora; 

• Podanie przez osoby biorące udział w konkursie danych takich jak imię i nazwisko, pseudonim, data 

urodzenia, adres do korespondencji, nr telefonu, adres mailowy, nazwa szkoły i jej adres, klasa i imię 

i nazwisko nauczyciela/opiekuna są obowiązkowe – bez tych danych nie jest możliwe przystąpienie do 

konkursu. Złożenie oświadczenia o prawie do bycia zapomnianym co do danych obowiązkowych 

równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od konkursu.   

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi 

i w stosunku do niego zgodnie z przepisami prawa. Po upływie wskazanego terminu dane osób biorących 

udział w konkursie będą usuwane.  

• Osoby biorące udział w konkursie mają prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.  

• Skorzystanie przez osoby biorące udział w konkursie z jednego z praw wskazanych w pkt. 7 niniejszego 

ustępu polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres 

Organizatora bądź drogą mailową na adres: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl.  

• Osoby biorące udział w konkursie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych. 

• U Organizatora działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl.  

 

…………………………….. 

    Imię i nazwisko 

 

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

DZ.4001.37.2020.KG 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu  XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Poetyckiego   

„O Laur Zawodziański” dla młodzieży szkół średnich  
„DWA TYSIĄCE DWUDZIESTY” 
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