
REGUL AMIN KONKURSU  

1. Organizatorem XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Cena miłości 

ojczyzny” (zwanego dalej Konkursem), poświęconego pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 

jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.  

2. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko. 

3. Celem Konkursu jest kształtowanie postaw moralnych wobec ojczyzny, promocja uzdolnionych twórców, 

pielęgnowanie pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. 

4. Konkurs skierowany jest dla wszystkich, którzy ukończyli 15 lat. 

5. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 3 wiersze w 4 egzemplarzach formatu A4 w terminie  

do 15 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku 

ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko 

6. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej zwykłą 

pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku:  

 dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail  

 oświadczenia  

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisane przez uczestnika Konkursu lub  

w przypadku uczestnika niepełnoletniego – przez jego rodzica (opiekuna prawnego). 

7. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, 

a także nagradzane w innych konkursach. 

8. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora. Prace, które nie będą spełniały warunków 

regulaminowych, nie będą brane pod uwagę. 

9. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wynosi 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i zostanie rozdysponowana 

zgodnie z decyzją powołanego przez organizatora jury. 

10. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2019 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Radomsku. O dokładnym terminie wręczenia nagród osoby nagrodzone zostaną poinformowane 

telefonicznie i e-mailowo. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i nie przesyła nagród pocztą. 

11. Organizator nie zwraca nadesłanych na Konkurs utworów. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym 

udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie złożonych utworów w celach promocyjnych Konkursu, 

związanych z wykonaniem postanowień regulaminu Konkursu i przekazaniem informacji o jego organizacji. 

W stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów organizatorzy nabywają prawo do ich prezentacji, 

cytowania i publikacji, w tym w mediach tradycyjnych oraz w Internecie, bez dodatkowej zgody autora oraz bez 

honorarium za majątkowe prawa autorskie.  

12. Nagrodzone wiersze będą wydane w antologii stanowiącej pokłosie Konkursu oraz publikowane na stronach 

internetowych w celu promocji uzdolnionych artystów. 

13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator. Szczegółowe informacje pod nr telefonu:  

44 683-28-16 wew. 130 oraz na stronie internetowej biblioteki pod adresem www.mbp-radomsko.pl.  

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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 – RODO) informujemy, że:  

 



 Administratorem danych osobowych uczestników XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki "Cena miłości ojczyzny" (zwanego dalej Konkursem) oraz w przypadku uczestników 

niepełnoletnich - ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku 

z siedzibą przy ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko, tel. 44 6832300, e-mail: mbp@mbp-radomsko.pl  

 Na podstawie obowiązujących przepisów administrator danych osobowych uczestników Konkursu 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  

 Dane osobowe uczestników Konkursu oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodziców 

przetwarzane będą w celu:  

 organizacji i promocji Konkursu oraz udokumentowania jego przebiegu, zgodnie z udzieloną dobrowolną 

zgodą, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres 

organizacji Konkursu lub do momentu wycofania zgody   

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności podatkowych  

i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych  

 ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

do momentu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu  

 archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, w szczególności związanych z przechowywaniem 

prac konkursowych zwycięzców Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów administratora, przez okres umożliwiający realizację tych celów lub do 

momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu  

 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, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń  

 Odbiorcą danych osobowych laureatów Konkursu będą osoby obecne na uroczystości wręczenia nagród, 

a także osoby przeglądające listę nagrodzonych utworów opublikowanych na stronie internetowej 

organizatora Konkursu (www.mbp-radomsko.pl) oraz wydanych w antologii stanowiącej pokłosie Konkursu 

w celu promocji uzdolnionych artystów  

 Podanie danych osobowych uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału  

w Konkursie; podanie danych osobowych kierujących zapytania do organizatora jest dobrowolne,  

ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytania  

 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  

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki "Cena miłości ojczyzny"  

Dane autora: 

Imię  

Nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

OŚWIADCZENIA  

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

TAK* NIE*  

  zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
"Cena miłości ojczyzny" 

  wyrażam zgodę na udział / udział mojego dziecka
**

 w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki "Cena miłości ojczyzny" (zwanego dalej Konkursem) na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu 

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka
**

 w celu organizacji  
i przeprowadzania Konkursu przez organizatorów Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia jego zwycięzców, 
udostępnienia informacji o jego wynikach i wręczenia zwycięzcom nagród  

  wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku (zwaną dalej MBP) mojego 
wizerunku / wizerunku mojego dziecka

**
 utrwalonych podczas Konkursu i w trakcie wręczania nagród, w tym  

na rozpowszechnianie na stronie internetowej MBP (http://mbp-radomsko.pl), w celu informowania o Konkursie oraz 
promowania laureatów Konkursu oraz upowszechniania informacji na temat Konkursu i nagrodzonych prac 
konkursowych  

  posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej przesłanej w ramach Konkursu, a przesłana praca 
konkursowa nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich; ponadto oświadczam, że przenoszę 
bezpłatnie na organizatorów Konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, na polach eksploatacji 
określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

  zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie dostępu do swoich danych osobowych / 
danych osobowych mojego dziecka

**
 oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub 

stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały 
zebrane z naruszeniem prawa albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez 
dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio organizatorowi, a także prawie do cofnięcia wyrażonych zgód  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem 

 

Niniejsze oświadczenie oraz dane osobowe składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą  

 

……………………………….…………………………………….. 
miejscowość, data  

……………..………………………………………………………….………………………………….. 
czytelny podpis uczestnika Konkursu / rodzica (opiekuna prawnego)** 

 

 

 

             * postaw znak X we właściwej kratce  
** dotyczy przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia  


