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R E G U L A M I N 

POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
 

„ŻYCIE NA POKAZ” 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach we współpracy z Powiatową 

Biblioteką Publiczną zaprasza dzieci i młodzież z powiatu puławskiego                     

do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim.  

Temat tegorocznego Konkursu brzmi: Życie na pokaz. 

Temat konkursu związany jest z Narodowym Czytaniem dramatu Gabrieli 

Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej – tragifarsa kołtuńska”. W społecznej 

świadomości funkcjonuje pojęcie „dulszczyzna”. To obłuda, hipokryzja                          

i dwulicowość, choroba naszych czasów. By dostrzec oblicza dulszczyzny, 

wystarczy spojrzeć na nasze otoczenie. Często za pozorami kochającej się 

rodziny i idealnego domu kryją się różne dramaty. Ludzie nie potrafią mówić  

o swoich problemach otwarcie, ukrywają je. Ze strachu przed opinią 

publiczną, uważają, że jeśli inni problemu nie widzą, to tego problemu nie 

ma.Tak zwanych „Dulskich” jest wokół nas wielu. Spotykamy ich na każdym 

kroku – w domu, w szkole,   w pracy, na ulicy, w telewizji.. ale i w sobie.                      

Nie bójmy się do tego przyznać. Nie pogłębiajmy tego zakłamania, które 

zawładnęło naszym światem. Zapraszamy dzieci i młodzież do wypowiedzi na 

ten temat. 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZATOR: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach 

I. CELE KONKURSU 

 pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury 

 konfrontacje twórczości literackiej dzieci i młodzieży 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu 

puławskiego.  

2. Uczestnicy nadsyłają 1 wiersz lub 1 opowiadanie w formie elektronicznej. 

Opowiadanie nie powinno być dłuższe niż dwie strony A4. Skany i zdjęcia 

tekstów będą dyskwalifikowane. 

3. Każda praca powinna być opatrzona podpisem oraz zawierać następujące 

dane: nazwisko, imię, wiek, nazwa i adres szkoły, nazwisko i numer kontaktowy 

nauczyciela  j. polskiego. 

4. Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy:  

mdk.konkursy@gmail.com   do dnia 30 października 2021 r. 

5. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas Południa literackiego w 

budynku Starostwa Powiatowego, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna 

w kraju. Dokładny termin imprezy (połowa listopada 2021 r. r.) zostanie 

podany  na stronie www.mdk.pulawy.pl. W innym wypadku Laureaci konkursu 

zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru nagród. 

6. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatorów w kategoriach: 

szkoła podstawowa kl.  V-VI, kl. VII - VIII i szkoła średnia. Informacje                               

o rozstrzygnięciu konkursu będą dostępne na stronie http://www.mdk.pulawy.pl 

Jury ma prawo zmienić zasady oceniania.  

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.  

8. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu (MDK                    

w Puławach)  i nie będą odsyłane. 

 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z: 

 bezpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw autorskich zgodnie                 

z art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83), 

 akceptacją regulaminu konkursu, 

 wyrażeniem zgody na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac, 

 wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 

929 z późn. zm.) 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie 

internetowej:www.mdk.pulawy.pl. 
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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 konkursie tj. Powiatowy Konkurs Literacki „Życie 

na pokaz”, organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławachoraz Powiatową 

Bibliotekę Publicznązgodnie  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 konkursu 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 konkursu 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. 


