
 

 

ZAPRASZAMY 

NA 

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA „NIE PISZ DO SZUFLADY” 

Imienia Zbyszka Kozaka 

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

UCZESTNICY: Uczniowie klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych 

CELE: Pobudzanie do twórczej aktywności  

Zachęcanie do dzielenia się zdolnościami literackimi 

REGULAMIN: 

1. Uczestnicy przysyłają jeden niepublikowany i nieoceniany wiersz o dowolnej tematyce. 

2. Wiersz podpisany przez autora powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek, nazwę 

szkoły, numer telefonu do kontaktu. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego 

uczestnika do Turnieju. Tekst wraz z załącznikiem - podpisaną klauzulą Rodo – 

należy przesłać do 15.12.2022 r. na adres mailowy gosklin@o2.pl. 

3. Teksty nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stają się własnością 

Organizatora. 

4. Turniej odbędzie się 19.12.22 r. o godzinie  16.00. Autorzy samodzielnie odczytają 

własne teksty. Jury, powołane przez Organizatora, wybierze najlepszy wiersz                        

w kategorii szkoła podstawowa i szkoła średnia. Turniej ma mieć charakter spotkania 

literackiego. Mamy nadzieję, że samo uczestnictwo będzie dla autorów swoistym 

wyróżnieniem. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji tekstów w celu 

promocji konkursu, placówki (bez roszczeń rodziców do praw autorskich) na stronie 

internetowej www.mdk.pulawy.pl oraz na stronie Pracowni literackiej MDK 

:https://www.facebook.com/Pracownia-literacka-Młodzieżowy-Dom-Kultury-w-Puławach-

102816314989001/ . 

6. Dane osobowe wszystkich uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim. 

7. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. 

8. Wyniki Turnieju zostaną ogłoszone na stronie MDK www.mdk.pulawy.pl 

 

Zbigniew Kozak(1958-2020) rzeźbiarz, artysta ludowy, poeta. Autor bajań i dawnych 

podań regionalnych. Publikacje w kwartalniku literacko-artystycznym Metafora. Tomiki 

poetyckie: "Moje powroty”, „Z bzów i jaśminów”.  Książki dla dzieci: "O zabawach, 

zabawkach i nie tylko" – spotkanie z tradycją" oraz "Myszki, mrówki, wiewiórki i inne 

Bajdurki" ponaddto  zbiór wierszy i opowiadań pisanych gwarą pt. „Godkomojo”.  

Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Lublinie w dziedzinie rzeźba                   

i poezja. Kilkakrotny laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. 

Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Był jurorem konkursów 

literackich i recytatorskich. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: najważniejsza - Złoty 

Krzyż Zasługi Prezydenta RP (2019). 
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 
 
 .................................................................  
w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w turnieju literacko-recytatorskim tj. Turnieju jednego wiersza „Nie pisz do 
szuflady”, 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 byd cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 
 
 ..................................................................... 
 (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 
 

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 wydarzeo 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 byd cofnięta w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd 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.81886-49-65) 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Paostwo kontaktowad 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 zgodnośd 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 Paostwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegad 
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.  


