
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „LIST DO ANIOŁA” 

 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 

 w Lubaniu. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Lubań.  

2. Konkurs jest jednoetapowy.  

3. Szczegółowe informacje na temat Konkursu wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie www.bi-

bliotekaluban.pl. Prace konkursowe można składać od 27.07.2021r. do 20.10.2021 r.  

II. Forma Konkursu:  

Konkurs polega na napisaniu utworu prozatorskiego, który nawiązywać będzie do osoby i działań Lu-

dwika Anioła. 

III. Cele Konkursu:  

1. Zachęcanie do wyrażania własnych myśli słowem pisanym.  

2. Popularyzowanie kultury języka.  

3. Pogłębianie wiedzy na temat historii i mieszkańców Lubania. 

4. Propagowanie Biblioteki jako miejsca spotkań, wymiany myśli i pasji.  

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie:  

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób.  

2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub opiekunów 

prawnych.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

 - dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie,  

 - dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej stanowiącej za-

łącznik do regulaminu Konkursu i dostępnej na stronie internetowej Biblioteki: 

www.bibliotekaluban.pl w zakładce „Konkursy”.  

4. Do Konkursu można zgłosić tylko własne prace, niepublikowane i nienagradzane w innych konkur-

sach. Nie dopuszcza się do Konkursu prac zbiorowych.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 utwór prozatorski.  

6. List napisany ręcznie ( zalecane piórem). 

8. Prace niespełniające wymogów określonych w regulaminie, nie zostaną dopuszczone do Konkursu.  

9. Prace na Konkurs można dostarczyć osobiście do siedziby organizatora lub  przesłać na adres siedziby 

Organizatora:  

 



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań z dopiskiem „LIST DO 

ANIOŁA”  

V. Kryteria oceniania:  

  forma wypowiedzi;  

 zgodność treści z tematem Konkursu;  

 twórczy charakter utworu;  

  oryginalność;  

 wartości literackie i artystyczne.  

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody:  

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję ustaloną przez Organizatora, w terminie do 

dnia 25.10.2021r. 

2. Komisja decyduje o zakwalifikowaniu prac do Konkursu i przyznaniu nagród.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  

4. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:  

  za zajęcie I miejsca  

  za zajęcie II miejsca  

 za zajęcie III miejsca.  

5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  

6. Konkurs trwa do 20.10.2021 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w Kon-

kursie.  

7. Uroczyste zakończenie Konkursu wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród nastąpi na uro-

czystości kończącej obchody roku Ludwika Anioła.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości informacji o laureacie 

Konkursu. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Biblioteki  

www.bibliotekaluban.pl, na oficjalnej stronie miasta Lubań www.luban.pl oraz w lokalnych mediach.  

9. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.  

VII. Uwagi końcowe:  

1. Dostarczenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika warunków regula-

minu i wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych oraz fotografii w materiałach reklamowych 

i na stronie internetowej Biblioteki.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego publikowania prac konkursowych w różnych 

formach.  

3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.  



4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) dla 

potrzeb Konkursu.  

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich 

poprawiania.  

6. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki osobiście lub pod nr tel. 

75 722 24 69.  

7. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Komisja i Organizator Konkursu.  

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie! 



KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W KONKURSIE LITERACKIM „LIST DO ANIOŁA” ORGANIZOWANYM
PRZEZ MIEJSKĄ I POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), tzw. "RODO", Administrator Danych informuje, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie związanym z udziałem w konkursie jest Miejska i 
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
Z administratorem danych można się kontaktować:

(1) pod adresem korespondencyjnym : ul. Rynek - Ratusz, 59-800 Lubań
(2) pod adresem poczty elektronicznej : sekretariat@bibliotekaluban.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnic-
kiej jest Pan Ryszard Skowron.
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspekto-
rem ochrony danych:

(1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl 
(2) na wyżej podane adresy korespondencyjne z dopiskiem : inspektor ochrony danych

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celu:
(1) uczestnictwa w konkursie literackim „List do Anioła” organizowanym przez Miejską i Powiatową Bi-

bliotekę im. Marii Konopnickiej,
(2) promocja zajęć w formie publikacji zdjęć, materiału wideo na stronie https://bibliotekaluban.pl/ oraz na

facebookowym fanpage’u.

Przekazywane dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail)
oraz wyrażenie zgody rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej biorącej udział w zajęciach

Ponadto administrator nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez osobę.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
(1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
(2) art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
(3) § 8 Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu;
(4) Regulamin konkursu literackiego „List do Anioła”.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez komisję konkursową, Administrator danych może rów-
nież przekazać dane osobowe podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia danych osobo-
wych oraz podmiotom współpracującym w organizacji konkursu.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH • RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA
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OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów,
a następnie archiwizował zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

(1) Posiada Pani/Pan prawo:
(A) dostępu (art. 15. RODO), 
(B) do sprostowania (art. 16 RODO),
(C) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

(2) Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa  
i w jaki zakresie chce skorzystać.

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący
sposób:

(1) listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
(2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie : https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

INFORMACJA O WYMOGU PRAWNYM

Złożenie karty zgłoszenia do konkursu „List do Anioła” jest dobrowolnym wyrażeniem zgody na uczestnictwo
w konkursie. Brak złożenia karty wraz z podaniem obligatoryjnych danych uniemożliwia uczestnictwo w kon-
kursie.
Wyrażenie zgody dla uczestnictwa w konkursie, przetwarzania wizerunku osoby niepełnoletniej przez rodzi-
ca/opiekuna prawnego jest dobrowolne, jednak brak wyrażonej zgody uniemożliwia uczestnictwo w konkur-
sie.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym w związku z prowadzoną promocją zajęć na portalu społecznościowym Facebook 
– profil Miejskiej i Publicznej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH • RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA
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Karta zgłoszenia do konkursu „LIST DO ANIOŁA” 

 

Dane uczestnika konkursu 

1. Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………… 

2. Adres   …………………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu …………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail  …………………………………………………………………………… 

 

Nazwa utworu prozatorskiego: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………….……………………………….. 

podpis uczestnika  

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej 

Ja, (imię i nazwisko opiekuna) …………………………………………………………………………. jako przedstawiciel ustawowy 

nieletniego (imię i nazwisko niepełnoletniego) ………………………………………………………………….... wyrażam zgodę 

na jego udział w konkursie „LIST DO ANIOŁA” na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

……………….……………………………….. 

podpis opiekuna  

 


