
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2022 

Dyrektora z dnia 12.07.2022 r. 

  

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zwierzolub literacki” 

 

1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie,  

ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów.  

2. Konkurs Literacki jest organizowany w ramach Projektu pt. „Zwierzolub literacki”,  

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu „Ojczysty – dodaj do 

ulubionych. Edycja 2022”. 

3. Tematem Konkursu są zwierzęta, ich życie, zwyczaje, zachowania, ochrona, etc. 

Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza (dowolnego rodzaju) o wybranym 

zwierzęciu/zwierzętach.  

4. Celem Konkursu jest: 

a. pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej oraz świadomości literackiej, 

b. rozwijanie naturalnych zdolności i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, 

c. szansa na rozwój talentów literackich, 

d. doskonalenie umiejętności literackich, gramatycznych, ortograficznych, stylistycznych, 

wzbogacanie słownictwa, 

e. rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kształcenie poprawnej polszczyzny, 

f. poznanie alternatywnych sposobów uczenia się i rozwijania pasji. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 10 lat (ukończone na dzień 15 lipca 

2022 r.) oraz młodzież i dorośli. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Europejskiego Centrum Bajki oraz ich 

najbliższa rodzina. 

7. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia jednej pracy. Praca konkursowa musi być pracą 

autorską, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą w innych konkursach, 

nienaruszającą praw autorskich osób trzecich. 

8. Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej, wraz z kartą zgłoszenia 

(załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres sylwia.stefanczyk@centrumbajki.pl,  

z dopiskiem w tytule e-maila: „Konkurs literacki - Zwierzolub literacki”. 

9. Wiersz nie może przekraczać 2 stron w formacie A4, tj. 2 x 1800 znaków 

(znormalizowany maszynopis), czyli 3600 znaków (plik Word). Prace niespełniające 

wymogów formalnych (niebędące wierszem i przekraczające objętość) nie będą 

rozpatrywane. 

10. Wiersz wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na wskazany wyżej adres e-mail  

w terminie od 15.07.2022 r. do  15.09.2022 r. 

11. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

12. Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu i dokona oceny przesłanych prac 

konkursowych stosując następujące kryteria: 

a. spełnienie wymogów formalnych, 

b. zgodność pracy z tematem, 

c. wartość merytoryczna pracy literackiej, 

d. oryginalność, innowacyjność, pomysł oraz kompozycja i styl. 
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13. Planuje się przyznanie I, II i III miejsca oraz wyróżnień. I miejsce jest 

równoznaczne z przyznaniem tytułu Zwierzoluba literackiego. 

14. Nagrody w Konkursie będą rzeczowe. Nie ma możliwości wymiany nagrody na 

ekwiwalent pieniężny. 

15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 października 2022 r. na 

stronie internetowej Organizatora www.centrumbajki.pl. 

16. Decyzja jury jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać.  

17. Nagrody zostaną przesłane do dnia 31 października 2022 r. Uczestnik nie ma prawa do 

przeniesienia nagrody na osobę trzecią. 

18. Prace konkursowe mogą zostać: 

a. wydane w postaci zbiorczej publikacji, 

b. nagrane w postaci filmu dokumentacyjnego/spotu, 

c. zaprezentowane w trakcie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Europejskie 

Centrum Bajki, 

d. opublikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Europejskiego 

Centrum Bajki. 

19. Przesłanie do Organizatora podpisanej karty zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne 

z akceptacją regulaminu Konkursu. 

20. Kontakt w sprawie Konkursu: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela 

Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, Sylwia Stefańczyk, tel. 041/ 376 50 88, e-mail: 

sylwia.stefanczyk@centrumbajki.pl. 

21. Regulamin Konkursu oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym 

również informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora 

www.centrumbajki.pl. 

22. Wszyscy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie danych 

osobowych w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie dla potrzeb Konkursu, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Za osoby niepełnoletnie 

zgodę wyrażają prawni opiekunowie. 

23. Uczestnicy Konkursu zgłaszając pracę, nieodpłatnie przenoszą na Organizatora Konkursu 

własność nadesłanej pracy oraz udzielają mu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 

korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na wszystkich polach 

eksploatacji związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w zakresie: 

utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania 

wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, wystawiania, a także 

publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą 

sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu. 

Laureaci Konkursu nieodwołalnie upoważniają Organizatora do realizowania w jego imieniu 

autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu 

integralności utworu oraz przenoszą na Organizatora z chwilą otrzymania nagrody głównej 

wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 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 

(„RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 



 

 

w Pacanowie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

uczestnicy mogą się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 

tomurbanowicz@gmail.com. 

Administrator przetwarza na potrzeby przeprowadzenia i obsługi Konkursu wyłącznie dane 

osobowe udostępnione przez uczestników bezpośrednio.  

Cele przetwarzania danych osobowych uczestników: 

 zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.a RODO); 

 zawarcie oraz wykonanie zobowiązania (z przyrzeczenia publicznego, jakim jest 

Konkurs) oraz podjęcie działań przed zawarciem takiego zobowiązania na żądanie 

osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.b RODO); 

 udzielania odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych udziałem w Konkursie, jak 

również wykonywania obowiązków organizatora związanych z reklamacjami 

dotyczącymi Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 w celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności na cele 

księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również 

w celach archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – 

prawnie uzasadnione cele administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Do danych osobowych uczestników, w związku z celami i czynnościami przetwarzania 

wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty 

przetwarzające dane na jego zlecenie), np. firmy prawnicze, informatyczne. Odbiorcami 

danych osobowych uczestników mogą być: banki i operatorzy płatności, przewoźnicy 

i operatorzy pocztowi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe uczestników 

Administrator może również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych 

na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – pod 

warunkiem, że wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą administratora podstawę prawną. 

Dane osobowe uczestników Administrator będzie przetwarzał przez cały okres nie dłuższy   

niż 10 lat. Podanie danych osobowych  wskazanych w karcie zgłoszenia do Konkursu ma 

charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem wykonania przez Administratora rejestracji 

uczestnictwa w Konkursie. Zgodnie z RODO, podmiotowi danych przysługuje w każdym 

czasie prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. sprostowania 

(poprawiania) swoich danych; 3. usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych; 

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5. przenoszenia danych; 6. wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. Administrator nie stosuje przy przetwarzaniu danych 

osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


