
Regulamin konkursu literackiego  

„To się wydarzyło naprawdę…, czyli niezwykła historia z życia mojej rodziny” 

 

I. Organizator konkursu: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela. 

II. Cele konkursu: 

- promowanie wartości i więzi rodzinnych, 

- kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny, 

- zainteresowanie historią swojej rodziny, 

- rozwijanie zdolności literackich. 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu pułtuskiego. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie literackiej ciekawej 

historii (zabawnej, dramatycznej, będącej jakimś punktem zwrotnym) z życia swojej rodziny, 

przeżytej z autopsji bądź znanej z przekazów. Mile widziane będą prace opisujące historie, 

mające miejsce na tle ważnych wydarzeń polityczno – społecznych. 

3. Konkurs ma charakter indywidualny, prace zbiorowe nie zostaną zakwalifikowane. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, niepublikowaną dotąd pracę. 

5. Prace o objętości max. 4 strony (czcionka Times New Roman, 12) należy przesłać na adres 

e-mailowy: biblioteka@pultusk.pl  

6. Do każdej pracy powinny być dołączone dane osobowe autora, takie jak: imię, nazwisko, 

adres, nr telefonu, e-mail oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca 

załącznik do regulaminu. 

7. Termin składania prac - do 28 maja 2020 r. 

8. Kryteria oceny prac: 

- interesująca treść, 

- oryginalność, 

- umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2020 r. lub w terminie 

późniejszym, o czym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni. 

10. Organizator zastrzega, że prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na jego własność. 

11. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora https://biblioteka.pultusk.pl/  
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IV. Osoby do kontaktu: 

Aldona Nalewajk i Tomasz Godlewski – tel. (23) 692 – 21 – 51. 

 

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pułtuska Biblioteka Publiczna 

im. Joachima Lelewela z siedzibą przy ul. Słowackiego 6, 06 - 100 Pułtusk, tel.: 23 692 21 51, 

e-mail: biblioteka@pultusk.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 

27 kwietnia 2016 r.) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz 

realizacją zadań statutowych Administratora. 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od daty rozstrzygnięcia 

konkursu. 

5. Podane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Mogą być udostępnianie 

wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. W sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 

inspektorem ochrony danych Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela ul. Słowackiego 

6, 06 - 100 Pułtusk, e-mail: ido.biblioteka@pultusk.pl 
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Dla osoby pełnoletniej 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną 

im. Joachima Lelewela w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu literackiego  

„To się wydarzyło naprawdę…, czyli niezwykła historia z życia mojej rodziny”. 

 

……………………………..     …………………………………… 

     Miejscowość i data                    Podpis 

 

 

 

 

 

Dla osoby niepełnoletniej 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………..………………………… 

przez Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu literackiego „To się wydarzyło naprawdę…, czyli niezwykła historia z 

życia mojej rodziny”. 

 

 

..……………………………..     ……………………………………… 

Miejscowość i data                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


