
Regulamin konkursu literackiego 
Festiwal „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 2020 

 

Patronat: Prezydent Miasta Tarnobrzega 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs realizowany jest w ramach festiwalu „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 
2020 organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury i jest jednym z elementów składowych 
projektu. 

2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs literacki, zwany dalej Konkursem, którego 
współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu. 
 

II. Cele Konkursu 
1. Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
2. Poznanie sylwetki Stanisława Jachowicza i jego dorobku literackiego, a następnie jego twórcze 

wykorzystanie. 
3. Zachęcanie dzieci do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości. 
4. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na stylistyczną i językową poprawność utworu. 
5. Przygotowanie i wydanie pokonkursowego zbioru bajek. 

 
III. Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów: 

• szkół podstawowych – kl. VII-VIII 

• szkół ponadpodstawowych 
2. W ramach Konkursu należy napisać bajkę o dowolnej tematyce z wykorzystaniem wybranej bajki 

bądź powiastki Stanisława Jachowicza znajdującej się w książce „Bajki i powiastki” wydanej w 2016 
roku pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, dostępnej w Bibliotece Głównej oraz filiach 
bibliotecznych. 

3. Prace oddane na Konkurs musza być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi  
i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

4. Prace mają spełniać kryteria gatunkowe bajki i zawierać następujące cechy: 

• bohaterami mogą być zwierzęta, ludzie, przedmioty, rośliny, 

• pouczać o szkodliwości zachowań, dawać etyczne wskazówki, 

• pouczać moralnie wprost lub sugestywnie, 

• przedstawiać historię ilustrującą ludzkie doświadczenia powszechnie powtarzalne. 
5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

6. Prace napisane prozą, na komputerze (wielkość czcionki 12 lub 11 z odstępami 1,5, składające się z 
1 lub 2 stron format A4) mogą być wzbogacone o rysunki.  

7. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie opiekuna prawnego z danymi autora 
pracy konkursowej. 

8. Karty zgłoszenia dostępne są w Bibliotece Głównej, filiach bibliotecznych oraz do pobrania na 
stronie Biblioteki www.mbp.tarnobrzeg.pl.  

9. Prace bez dołączonej karty zgłoszenia z wymaganymi podpisami będą dyskwalifikowane. 
10. Zgłoszenie pracy na Konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu regulaminu. 

Dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż prace nie naruszają dóbr 
osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez 
osoby zgłaszające prace. 

11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane ich autorom. 
 
 

http://www.mbp.tarnobrzeg.pl/


IV. Terminy 
1. Prace należy składać do 20.11.2020 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała 

Marczaka przy ulicy Szerokiej 13 w Tarnobrzegu.  
 

V. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora 
1. Oceni prace, biorąc pod uwagę poprawność stylistyczną i językową, kreatywność tytułu, 

samodzielność i oryginalność pracy, moralizatorski charakter utworu, spełnianie cech 
gatunkowych.  

2. Dokona wyboru laureatów I, II i III nagrody w obu kategoriach oraz ewentualnych wyróżnień. 
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefoniczne, pisemnie lub 

mailowo. Dodatkowo lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej 
www.mbp.tarnobrzeg.pl 

4. Wręczenie nagród planowane jest na 29 listopada podczas uroczystości finałowej Festiwalu. W 
przypadku odwołania uroczystości z powodu epidemii COVID-19 nagrody będzie można odebrać 
w siedzibie Biblioteki Głównej w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników.  

5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom. 
6. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody główne – statuetki i maskotki kotka z bajki Jachowicza.  
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
8. We wszystkich kwestiach nieregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa  

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do niej.  
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca  przetwarzania danych osobowych uczestnika 

Konkursu Literackiego  realizowanego w ramach Festiwalu „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 2020 

1. Współadministratorami danych osobowych uczestników konkursu są : 

• Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Michała Marczaka z siedzibą w Tarnobrzegu  (39-400)  przy ul. Szerokiej 13 (dalej: MBP), 

• Tarnobrzeski Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Słowackiego 2 ( dalej TDK). 
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-

mail na adres: iod@mbp.tarnobrzeg.pl  i iodu@tdk.tarnobrzeg.pl . 
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez MBP w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia  Konkursu Literackiego  i TDK w celu 

zakupu, wręczenia i właściwego rozliczenia nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania   danych osobowych uczestników Konkursu Literackiego dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a 
RODO*(osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ). 

5. Z racji możliwości wystawienia dokumentów księgowych takich jak np. faktury i rachunki,  w których zostaną zawarte informacje mogące być danymi 
osobowymi, współadministratorzy danych (MBP i TDK) będą musieli wypełnić zobowiązania ciążące na nim względem organów 
nadzorczych/kontrolnych, w tym zobowiązania podatkowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych dla przedmiotowego celu jest art. 6, ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze) i w związku z ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych 
oraz pozostałymi prawami. 

6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom 
rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz 
dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla MBP i TDK.  

7. Dane osobowe zebrane na potrzeby: 
a. realizacji umowy będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania  
b. rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane tak długo jak MBP i TDK będą do tego zobligowani przepisami  prawa. Na 

gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  
c. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń będą przetwarzane tak długo jak zezwalać będą na to powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa (z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w tychże przepisach). 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści danych, 
b. ich sprostowania, 
c. usunięcia, 
d. ograniczenia ich przetwarzania. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych  uczestnika  Konkursu Literackiego narusza przepisy RODO* mają Państwo prawo wnieść 
skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie. 

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu Literackiego może być wycofana w każdej chwili . 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz  konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu zawartego w pkt.3  i tym samym 

możliwości  uczestnictwa w  Konkursie Literackim. 
12. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. 

 
*Rozporządzenie 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. 

http://www.mbp.tarnobrzeg.pl/
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