REGULAMIN KONKURSU „LIST DO MOJEJ MAMY”
§1
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Sędziszowie zwana dalej
Organizatorem z tymczasową siedzibą przy ul. Kościuszki 7 w Sędziszowie.
§2
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci do lat 12.
§3
1. Każdy z uczestników może przekazać do konkursu tylko jedną pracę.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§4
Cel konkursu:
1. Przekazanie uczuć do najbliższej osoby i podkreślenie wartości rodzinnych z nią związanych.
2. Powrót do formy, jaką jest list pisany, która w dobie cyfryzacji zaczęła zanikać.
3. Zachęcenie dzieci do publicznego zaprezentowania swojej pracy.
§5
1. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu przez uczestnika listu
do Mamy, w którym autor wyrazi swój szacunek do codziennej matczynej opieki
i miłości.
2. Treść listu jest dowolna, ważne by jego adresatem była Mama.
3. List winien być napisany odręcznie.
4. Autor powinien zadbać o poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu.
5. List winien zająć nie więcej niż 1 stronę A4.
§6
1. Prace do konkursu należy przesłać na e-mail: bpsedziszow@o2.pl w terminie do dnia
20 maja 2021 r. (tj. czwartek). W tytule maila należy wpisać „List do Mamy”
oraz imię i nazwisko autora listu.
2. Do przesłanej pracy należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanej zgody rodzica / opiekuna
prawnego uczestnika na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.
§7
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych, np. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu
operacyjnego uczestnika.
§8
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które wcześniej nie były
nigdzie nagradzane i publikowane.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestnika
konkursu.
3. W konkursie mogą brać udział tylko uczestnicy indywidualni.

§9
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 25 maja 2021 r.
2. Kryteriami oceny prac będą: samodzielność pracy, szczerość
i autentyczność, umiejętne przekazanie obrazu swojej Mamy, poprawność
stylistyczna, językowa i ortograficzna.
3. Lista laureatów zostanie opublikowana na Facebooku Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
4. Werdykt jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
§ 10
1. Trzy najciekawsze listy zostaną nagrodzone,
a najlepsza praca dodatkowo zostanie opublikowana w dniu 26 maja 2021 r. na stronie
internetowej Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
§ 11
1. W imieniu małoletniego uczestnika, rodzic / opiekun prawny, biorącego udział
w konkursie oświadcza, że:
1) dziecko jest autorem zgłoszonej pracy do konkursu i posiada do niej wyłączne prawa
autorskie,
2) wyraża zgodę na wszelkie formy publikacji nadesłanych prac konkursowych w tym
na stronie internetowej i na Facebooku,
3) wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora podstawowych danych uczestnika
konkursu,
4) nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez
Organizatora przesłanej pracy,
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
§ 12
Ochrona danych osobowych:
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II
ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów;
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
e‐mail: iod@czi24.pl
3.Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: http://scksedziszow.pl/rodo.htm

§ 13
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.
§ 14
1. W konkursie może wziąć udział uczestnik, którego rodzic / opiekun prawny akceptuje treść
niniejszego regulaminu.

Karta zgłoszeniowa
Konkurs „LIST DO MOJEJ MAMY”

Imię i nazwisko: …....................................................................................................................
E-mail:.................................................................................................................................................
Telefon: …............................................................................................................................................
Adres korespondencyjny: …................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez
Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu
zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie
Konkursu „LIST DO MOJEJ MAMY”.

…........................................................................
Podpis autora

