
 

 

POWIATOWY KONKURS LITERACKI  

„ŻYCIE W CZASIE ZARAZY” 
 

Zapraszamy  do udziału w konkursie dzieci i młodzież z powiatu  puławskiego.  

Pragniemy zachęcić do artystycznego wyrażenia uczuć i emocji. 
 

Organizator:  

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. 
 

Regulamin konkursu 

1. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań literackich, kształtowanie postaw twórczych 

oraz wspieranie twórczości amatorskiej w naszym środowisku. 

2. Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i szkół 

ponadpodstawowych. 

3. Zasady uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie własnych prac, które nie były wcześniej 

publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

Prace: wiersz lub opowiadanie będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: szkoła 

podstawowa i szkoła ponadpodstawowa..  

Forma opowiadania nie może przekraczać dwóch stron A4 czcionką 14 w formacie tekstowym 

WORD. Teksty w innym formacie nie będą oceniane. 

Praca musi być opatrzona metryczką: nazwisko, imię, wiek, szkoła, nazwisko nauczyciela języka 

polskiego, numer telefonu kontaktowego. 

4. Termin składania prac: 

Prace należy nadsyłać  do  4 listopada 2020 r. na adres mailowy: gosklin@o2.pl 

5. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatorów. 

6. Laureaci otrzymują nagrody książkowe. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do oceny prac bez podziału na kategorie wiekowe, 

jeżeli wpłynie na konkurs niewielka liczba tekstów. 

7. Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, 

samodzielny, będący efektem oryginalnych przemyśleń, a także z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego 

Konkursu. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych do Konkursu prac. 

8. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie. Jeśli sytuacja epidemiologiczna w 

Puławach pozwoli, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Wyniki konkursu zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach.  

 http://www.mdk.pulawy.pl 

 

Bliższych informacji udziela Małgorzata Klinkosch tel. MDK: 81 886 49 65 

 

 

 

 



 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

………………..…………………………………  

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie tj. Powiatowym konkursie literackim 

„Życie w czasie zarazy”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zgodnie                 

z Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

…..……..…………………………………... 
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie                        

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach (ul. Wacława 

Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy, tel.: 81/886-49-65, e-mail: mdk-pulawy@o2.pl) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji w/w imprezy. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez 

zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursów lub zawodów w ramach imprezy artystycznej dane osobowe 

zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej 

osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

Organizacja imprezy artystycznej jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w 

związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych 

osobowych. 
 



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ  ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

…………………………………………..…………………….,  

w tym ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz rozpowszechnienie jego wizerunku 

zarejestrowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach podczas wydarzeń kulturalnych 

w zakresie niezbędnym do upublicznienia, na stronie internetowej, portalach 

społecznościowych, audycjach telewizyjnych, w audycjach radiowych, w wydawnictwach                   

i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach, w kronice Młodzieżowego Domu Kultury 

lub kronice okolicznościowej, w gablotach i na tablicach ściennych, zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (ogólne rozporządzenie                       

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz zgodnie  z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia              

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231).  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

…..……..…………………………………... 
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach              

(ul. Wacława Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy, tel. 81 886-49-65) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu upubliczniania wizerunku. Dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem konieczności 

usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą lub jej 

przedstawiciel ustawowy cofnie zgodę. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane w w/w miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

 

Publikowanie danych osobowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej 

przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia 

zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 


