
Regulamin Konkursu 

„O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2019” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach. 

2. Celem konkursu jest propagowanie inwencji twórczej autorów. Zachęcenie do pisania 

oraz propagowanie literatury, a także promocja Gminy Wyryki. 

3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:  

− dla dorosłych, 

− dla uczniów szkół podstawowych. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie jednego utworu poetyckiego 

własnego autorstwa do 21 listopada 2019 roku na adres: biblioteka.wyryki@onet.eu 

z dopiskiem „Złote Pióro Wójta Gminy Wyryki 2019”. Utwór literacki powinien być 

napisany na komputerze czcionką: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, 

interlinia: 1,15 i nie może przekraczać strony A4. 

5. Biorący udział w konkursie wiersz powinien zostać zaopatrzony w podpis autora (imię  

i nazwisko) oraz telefon kontaktowy. W przypadku szkół również klasę, szkołę, oraz 

imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciela języka polskiego).  

6. Tematyka wierszy powinna nawiązywać do Gminy Wyryki - jej historii, kultury, 

tradycji i walorów przyrodniczych.  

7. O przyjęciu utworu do konkursu każdorazowo decyduje Kapituła Konkursowa.  

8. Kapituła Konkursowa może odrzucić pracę jeżeli nie spełnia ona wymogów konkursu.  

9. O przyznaniu nagród decyduje Kapituła Konkursowa w drodze głosowania. 

W sytuacjach spornych ostateczny głos należy do jej przewodniczącego.  

10. W drodze konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz statuetkę. O ewentualnej 

nagrodzie uczestnicy (oraz w przypadku uczniów, również szkoła) zostaną 

powiadomieni drogą mailową, bądź telefonicznie.  

11. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 28 listopada 2019 r. 

12. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich 

wyłącznym dziełem oraz wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich 

danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników, zgodnie z art. 13 ust. 

1 i 2 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 

uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego RODO. 

W razie jakikolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji – email: biblioteka.wyryki@onet.eu, 

tel. 508 199 120.  

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!  

 

Dyrektor 

/-/ Hanna Czelej 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu  

„O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2019”  

 

Klauzula informacyjna – RODO 

 

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

z dnia27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

(zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 

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

w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki, tel. 508 199 120, e-mail: 

biblioteka.wyryki@onet.eu. 

2. Inspektor ochrony danych osobowych - iod.gbpwyryki@gmail.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji konkursu 

„O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2019”, w szczególności do:3.1. Sporządzenia listy 

uczestników, 3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,3.3. 

Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,3.4. Publikacji powstałych pracna 

podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.na 

podstawie Pani/Panadobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie 

wykorzystanie wizerunku. 

4. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające 

strony internetowe instytucji i mediów, z którymi administrator współpracują z związku  

z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV; 

organizatorzy i uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na 

mocy przepisów prawa (np. policja).  

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do końca trwania i rozliczenia promocji 

konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2019”, a następnie archiwizowane przez 

okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217 t.j/. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 



9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją konkursu 

„O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2019”, jest dobrowolne. Brak zgody na podanie 

danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 


