Nad Pilicą mgła. Czółno opuszczone
Konik ciągnie wóz, to nie w moją stronę
Gęstwa białych piór po łące się trzepie
Za łąkami las. Może tam jest lepiej?
/Jarosław Iwaszkiewicz, Pilica/

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„WARKA 700 – STROFY NAD PILICĄ”
1. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY
Organizatorem Konkursu Literackiego jest:
• Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna im. Księdza Marcelego Ciemniewskiego,
ul. Warszawska 45, 05-660 Warka;
Współorganizatorami są:
• Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego, ul. Warszawska 45, 05-660 Warka;
• Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, ul. Długa 3, 05-660 Warka.
2. CEL
Celem konkursu jest uczczenie jubileuszu 700-lecia nadania praw miejski Warce oraz 75-lecia MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Warce poprzez przegląd lokalnej twórczości literackiej. Konkurs może być
dobrą inspiracją do tworzenia utworów literackich o tematyce związanej z Warką, które dzięki wydanemu
tomikowi zostaną zapamiętane na długo w lokalnej społeczności.
3. TEMATYKA KONKURSU
Utwory zgłoszone do konkursu muszą być związane tematycznie z regionem Warki. W konkursie mogą wziąć
udział teksty w formie:
• Wiersza;
• Opowiadania;
• Legendy.
4.

KATEGORIE WIEKOWE
• Kategoria 1 – autorzy do lat 15;
• Kategoria 2 – autorzy od 16 do 20 lat;
• Kategoria 3 – autorzy od 21 lat.

5. TERMINY
Konkurs realizowany będzie według poniższego harmonogramu:
• Ogłoszenie konkursu – 22 lutego 2021;
• Zakończenie przyjmowania prac – 30 września 2021;
• Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 15 października 2021;
• Przewidywany termin wydania tomiku poezji – 11 listopada 2021;
6.

WARUNKI UCZESTNICTWA
a) W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne spełniające poniższe warunki:
• są autorami nadesłanych utworów i posiadają pełne prawa do nich;

•

zgłoszone utwory były dotąd niepublikowane w ponadregionalnych publikacjach a także nie
zostały nagrodzone w innych konkursach;
• złożyły utwory w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą brane
pod uwagę) wraz z tytułem oraz danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres,
numer telefonu, adres mailowy, w przypadku uczniów - nazwa szkoły);
• złożyły pracę w terminie przewidzianym w regulaminie;
• wyrażają zgodę na publikację utworów w tomiku poezji, który zostanie wydany jako jedna z
zagród;
b) Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 wiersze oraz 3 opowiadania oraz 3 legendy. Do konkursu
mogą zostać zgłoszone teksty różne gatunkowo (np. wiersz i opowiadanie).
c) Utwory pisane prozą mogą zajmować maksymalnie trzy strony formatu A4 (czcionka wielkości 12).
7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów
konkursowych we własnych celach, m. in. w celu publikacji;
b) Teksty wraz z wypełnionym załącznikiem do Regulaminu można przesłać pocztą tradycyjną na adres
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce (punkt 1). Można dostarczyć teksty również osobiście
(do siedziby MGBP, LO w Warce lub Dworku na Długiej) i mailowo na adres: mgbpwarka@op.pl ;
c) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora i
współorganizatorów, dodatkowo laureaci i autorzy wyróżnionych prac zostaną telefonicznie
powiadomieni o wynikach konkursu;
d) Nadesłane teksty oceni komisja w składzie 3-7 osób, w tym przedstawiciele organizatora i
współorganizatorów;
e) Komisja może przyznać dodatkowe nagrody w porozumieniu z Organizatorem konkursu i
współorganizatorami;
f) Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i ewentualnych
sponsorów;
g) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;
h) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu Literackiego „WARKA 700 – STROFY NAD PILICĄ”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję
Panią/Pana, że:
● administratorem zbieranych danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce ul. Warszawska 45
● z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: lukasz.kalinowski@cbi.24.pl
● celem przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, przyznanie nagród, publikacja wyników, promocja
● podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
● dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba, że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
● dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
● podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu
oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
● zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
● przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
● przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;

