
 

 

R E G U L A M I N 

X EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO 
 

MÓJ ŚWIAT 

 
W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu zachęcamy uczestników do wypowiedzi                 

na temat otaczającej rzeczywistości. Powinny być to sprawy, które ich dotyczą i poruszają. 

  

ORGANIZATOR: 

Młodzieżowy Dom Kultury 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, gimnazjalnych  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. 

3. Każda praca powinna być opatrzona podpisem oraz zawierać następujące dane: 

nazwisko, imię, wiek, nazwa i adres szkoły, nazwisko nauczyciela  j. polskiego, numer 

kontaktowy. 

4. Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy gosklin@o2.pl do 20 maja 2019 r. 

5. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas corocznej Biesiady literackiej. 

Dokładny termin imprezy (początek czerwca 2019 r.) zostanie podany na stronie 

www.mdkpulawy.pl . Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

6. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatorów w kategoriach: szkoła 

podstawowa kl.  IV-VI, kl. VII - VIII i  gimnazjum, szkoła średnia. Informacje o 

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

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.  

8. Informacje dodatkowe:  

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. 
 

http://www.mdk.pulawy.pl/


 
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i 

nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach,  jego 

osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i 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. 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, podpis)  

 

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji 

konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, w mediach, jak również w gablotach 

i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany  

z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

 

   …………………………………………... 

(data, podpis) 

 

 

 

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 danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach (adres: ul. Sieroszewskiego 4, adres e-
mail: mdk-pulawy@o2.pl, numer telefonu: 818864965).  
2. W Młodzieżowym Dom Kultury w Puławach  został powołany Inspektor Ochrony Danych  (adres e-mail: mdk-
pulawy@o2.pl). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a 
także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, 
której dane dotyczą cofnie zgodę.    
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   
5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  
podsumowującej konkurs (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. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu 

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.  
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