
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Zaczytane Zabłocie” 

na recenzję książki 

III edycja 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Klub Środowiskowy MCK Papiernik z siedzibą w Żywcu (34-300), przy  

ul. Ks. Pr. St. Słonki 31 („Organizator”). Współorganizatorem Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu          

(34-300), ul. Kościuszki 5. 

2. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z  Regulaminem  i akceptuje jego treść.   

§2  Cel konkursu 

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa na terenie powiatu żywieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

żywieckiej dzielnicy Zabłocie, oraz rozwijanie  umiejętności mieszkańców w zakresie odbioru literatury, oceny 

przeczytanych książek i redagowania własnych tekstów.  

III edycja jest wynikiem realizacji Inicjatywy „Zaczytane Zabłocie” w ramach projektu pn. „KULTURALNA MOC 

ZABŁOCIA” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + 

Inicjatywy lokalne 2019. 

§3  Uczestnicy konkursu 

Do udziału zapraszamy mieszkańców powiatu żywieckiego, którzy:   

a) są osobami pełnoletnimi lub posiadają zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie,  

b) posiadają status zamieszkania lub zameldowania na obszarze powiatu żywieckiego.   

 

§4  Zasady i przebieg konkursu 

1. Termin składania prac:  do 26 luty 2021 roku.  

2. Praca konkursowa tj. recenzja dowolnej książki powinna  zostać dostarczona w wersji elektronicznej na 

adres: papiernik@mck.zywiec.pl.  Należy dołączyć kartę zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1                      

do regulaminu)  w wersji elektronicznej. 

3. Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość prac konkursowych (unikalnych i nigdzie wcześniej 

niepublikowanych).  

4. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste          

do pracy konkursowej.   

5. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora, w dwóch kategoriach wiekowych:  



 do 16 roku życia; 

 powyżej 16 roku życia.  

6. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.  

7. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę.   

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  w siedzibie Organizatora. Uczestnicy zostaną 

powiadomieni mailowo o godzinie wręczenia nagród.  

9. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie  https://zaczytanezablocie.wordpress.com/ oraz na 

stronie Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. 

10. Uczestnik zgadza się, aby praca konkursowa została opublikowane na ww. stronach internetowych. 

 

§5 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Żywcu przy  

al. Wolności 4, NIP: 553-22-97-428.  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w MCK jest pani Małgorzata Stokłosa (e-mail: kadry@mck.zywiec.pl) 

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w konkursie organizowanym w Miejskim Centrum Kultury 

w celu prawidłowego jego przebiegu. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres udziału w Konkursie, jego realizacji i promocji. 

6. Uczestnik konkursu posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

7. Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

   

§6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych https://zaczytanezablocie.wordpress.com/ 

  i http://mck.zywiec.pl/ 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 31  grudnia 2020 i może ulec zmianom. 

3. Informacja RODO dostępna jest na stronie: http://www.mck.zywiec.pl/klauzula-informacyjna-rodo,35.html 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na recenzję książki „Zaczytane Zabłocie”.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

„Zaczytane Zabłocie”  na recenzję książki – III edycja 

1.Imię i nazwisko uczestnika: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Tytuł/tytuły prac: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... .... 

3.Kategoria wiekowa (właściwe podkreślić) 

- do 16 lat, 

- powyżej 16 lat. 

4.Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego): 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ...................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy...............................................................................................................................… 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska / mojego dziecka: 

………………………………………………………………………………………………………………….w związku z moim/ jego udziałem w Konkursie na recenzję wybranej książki 

organizowanym przez Klub Środowiskowy MCK Papiernik z siedzibą w Żywcu.  

Wyrażam również zgodę na:  

- publikację pracy konkursowej na stronie https://zaczytanezablocie.wordpress.com/ i https://mck.zywiec.pl/ 

- przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka,  do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.  

- wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych do celów promocji konkursu.  

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy mojej/ mojego dziecka i 

jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na reprodukowanie prac według uznania Organizatora oraz 

publikowanie pracy konkursowej w celach promocyjnych.   

  

  
           ………………………………….                                                                                …………………………………………………………….…   
                      Miejscowość, data                                                                                                                                   Czytelny podpis uczestnika/         

                                                                                                                                                                                          rodzica lub opiekuna uczestnika 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

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), oświadczam, iż:  Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Kultury w celu zgłoszenia i wzięcia   udziału  w konkursie „Zaczytane Zabłocie” 

na recenzje książki . 
 *niewłaściwe skreślić  
Oświadczam, iż poinformowano mnie o konieczności podania danych osobowych i możliwości wycofania zgody w dowolnym  

czasie o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  Oświadczam, iż zapoznałam/em się  

z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.                                              

  
           ………………………………….                                                                                      ………………………………………………………… 
                       Miejscowość, data                                                                                                                                    Czytelny podpis uczestnika/ 

                                                                                                                                                                                  rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika 

https://zaczytanezablocie.wordpress.com/

