KONKU RS LITERA CKI Z OKAZJI
XXI RADOMSZ CZAŃSKICH DNI RODZINY
Komitet organizacyjny XXI Radomszczańskich Dni Rodziny ogłasza konkurs literacki dla młodzieży.
Proponowane tematy to:
1.

"Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach". Przedstaw wpływ różnego rodzaju uzależnień na obraz
współczesnych rodzin, odwołując się do tekstów kultury i własnych obserwacji.

2.

Rozwiń myśl zawartą w słowach św. Jana Pawła II: "Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego
narodu".Możesz wykorzystać przykłady z historii i tekstów kultury.

3.

Jaka jest rodzina, którą chciałabym (chciałabym)stworzyć? Zaprezentuj swoją wizję wzorowej rodziny.

4.

"Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich czynimy". Słowa pisarza Carlosa Ruiza Zafona
uczyń mottem rozważań o odpowiedzialności członków rodziny za jej kształt.

Regulamin konkursu:
1.

Organizatorami konkursu literackiego z okazji XXI Radomszczańskich Dni Rodziny (zwanego dalej Konkursem)
jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

2.

Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażenia swoich przemyśleń i spostrzeżeń na temat rodziny.

3.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

4.

Prace powinny mieć formę opowiadania lub eseju. Dopuszcza się jednak inne kategorie gatunkowe.

5.

Prace konkursowe muszą być oryginalne, nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane
i/lub nagradzane w innych konkursach.

6.

Prace o objętości nieprzekraczającej 8 stron znormalizowanego maszynopisu należy sporządzić w 4 (czterech)
egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 i przesłać do 21 maja 2022 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko
lub składać w sekretariacie biblioteki

7.

Prace powinny być opatrzone godłem słownym.

8.

Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną indywidualnym godłem, zawierającą informację
o autorze i jego pracy: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nazwa szkoły, imię i nazwisko
opiekuna (dotyczy uczestników niepełnoletnich), tytuł tekstu, kategoria (opowiadanie, esej, inna kategoria
gatunkowa), godło (na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu).

9.

Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

10. Prace konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, powołane przez Organizatorów.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
12. Osoby (względnie ich opiekunowie prawni) biorący udział w konkursie, są zobowiązani do wypełnienia i złożenia

wraz z pracą konkursową oświadczeń i zgód, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.
13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
14. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody.
15. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów XXI Radomszczańskich

Dni Rodziny.
16. Wykładnia niniejszego Regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres poczty

elektronicznej: czytelnia@mbp-radomsko.pl

1 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) infor mujemy, że:
• Administratorem danych osobowych uczestników konkursu literackiego z okazji XXI Radomszczańskich Dni
Rodziny (zwanego dalej Konkursem) oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich – ich rodziców (opiekunów
prawnych) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 4
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@rodo.radomsko.pl
• W związku z organizacją oraz udokumentowaniem przebiegu Konkursu Administrator przetwarza następujące
kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego
uczestnika Konkursu (jeśli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia), wskazane przez uczestnika Konkursu dane
kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail), nazwa szkoły, do której uczestnik uczęszcza.
• Dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich)
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi w celu zapewnienia administratorowi możliwości organizacji i dokumentowania przebiegu
Konkursu, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do uczestnictwa
w Konkursie na warunkach określonych w jego regulaminie.
• Ponadto w zakresie wyrażonej zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w postaci imienia
i nazwiska oraz wizerunku uczestnika, poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach
o Konkursie i jego uczestnikach, także w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. stron
internetowych oraz profili w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) Organizatorów Konkursu, w celu
upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz promowania ich uczestników. W zakresie, w jakim będzie
to wymagane przepisami prawa, dane osobowe mogą również być przetwarzane w celu właściwego rozliczenia
Konkursu (przetwarzanie jest wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego). Dane mogą być także
przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed
roszczeniami związanymi z organizowanym Konkursem.
• Dane osób kierujących zapytania przetwarzane będą w celu udzielenia wyjaśnień dot. treści regulaminu
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora w postaci komunikacji z kierującymi zapytania, przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi.
• Odbiorcą danych osobowych będą członkowie Jury, osoby obecne na uroczystości wręczenia nagród, osoby
przeglądające informacje nt. Konkursu, w tym listę nagrodzonych osób opublikowanych na stronach
internetowych Organizatorów Konkursu. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom i organom
uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym
świadczącym usługi, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności
w zakresie obsługi prawnej, obsługi IT, usług hostingowych. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać
pozyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do identyfikacji laureatów Konkursu;
podanie danych osobowych kierujących zapytania do Organizatora jest dobrowolne, ale konieczne do tego,
żeby odpowiedzieć na zadane pytania.
• Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu, a także
przez czas niezbędny dla celów archiwalnych, natomiast w zakresie jakim jest to niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem – do czasu przedawnienia tych
roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie. Dane pozostałych uczestników Konkursu zostaną usunięte po rozstrzygnięciu Konkursu.
• Uczestnikom Konkursu oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzicom przysługuje prawo do
żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 15–21 RODO.
• W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody,
posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
• Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje
profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

