Powiatowy Konkurs Literacki na opowiadanie fantastyczne
„Zosia w krainie fantazji”
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ogłasza konkurs literacki na opowiadanie
fantastyczne inspirowane powieścią „ Gucio Zaczarowany” Zofii Urbanowskiej.

Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego
na opowiadanie fantastyczne:
I. Ustalenia wstępne
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.
2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości fantastycznej poprzez nagradzanie jej
twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom.
3. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
II. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od 1 marca do 30 września 2019 r.
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – kat. I do 15 lat, kat. II od 16
lat.
3. Do konkursu przyjmowane są prace:
a. dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką: fantasy,
science fiction i horror, z własnym oryginalnym światem przedstawionym,
b. pisane prozą,

c. przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie doc, rtf na płycie
CD/DVD i wydruk o wymiarach:
 standardowy margines: 2,5 cm;
 nagłówek i stopka: 1,5 cm;
 czcionka: Times New Roman 12;
 odstępy między wierszami – standardowe (1),
d. napisane w języku polskim,
e. dotąd niepublikowane.
4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
III. Wysyłanie prac
1. Przesyłka musi być oznaczona godłem (wybranym słowem) i kategorią (kat. I do lat
15, kat. II od 16 lat), w której startuje praca.
2. Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, numer telefonu
kontaktowego i adres e-mail) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych
osobowych muszą znaleźć się w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej
tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora
w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych
osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu opowiadania.
3. Prace prosimy przesyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Dworcowa 13,
62-510 Konin
z dopiskiem: Opowiadanie fantastyczne.
4. Uczestnik zgłaszając prace do konkursu oświadcza na piśmie, że posiada pełnię praw
autorskich do każdej pracy i wyraża zgodę na publikację prac w celach promocyjnych
konkursu, bez wynagrodzenia. Uczestnik oświadcza, również, że w związku
z wykorzystaniem prac w zakresie określonym niniejszym regulaminem nie będzie
wnosił żadnych innych roszczeń z tytułu praw autorskich.
5. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację przyjęcia warunków
regulaminu konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz
zastrzega sobie prawo wykorzystania ich do publikacji: m.in. w prasie, na stronie
internetowej i fanpage’u organizatora oraz portalach regionalnych – bez honorarium.

6. Prace nagrodzone w konkursie zostaną opublikowane w specjalnej publikacji wydanej
przez Wydawnictwo Setidava.
7. Termin nadsyłania prac mija 30 sierpnia 2019 r.
IV. Sposób oceny prac, skład Komisji Konkursowej
1. Prace oceniane są przez Komisję Konkursową, której skład zostanie ustalony przez
organizatora.
2. Skład Komisji zostanie ogłoszony dnia 1 września 2019 r. na stronie organizatora.
3. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematyką, estetyka pracy,
poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
4. Proces oceniania prac jest tajny.
5. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 września 2019 r.
V. Nagrody
1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii:
a. za I miejsce: 500 zł i nagrody rzeczowe,
b. za II Miejsce: 350 zł i nagrody rzeczowe,
c. za III Miejsce: 200 zł i nagrody rzeczowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród pieniężnych.
3. Organizator przewiduje możliwość wyróżnienia wybranych prac na wniosek złożony
przez większą część Komisji. Autorom wyróżnionych prac przysługują nagrody
rzeczowe.
4. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową
i telefoniczną. Ponadto lista osób nagrodzonych zostanie udostępniona najpóźniej
16.09.2019 r. na stronie internetowej organizatora www.mbp.konin.pl.
VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem zbieranych danych osobowych od uczestników i zwycięzcy jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13.
2. Inspektor ochrony danych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie jest dostępny
pod adresem iod@mbp.konin.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz zamieszczenia zdjęć uczestników
na stronie internetowej i fanpage’u MBP w Koninie, wydaniu specjalnej publikacji
pokonkursowej oraz przesłania artykułu ze zdjęciami zwycięzców do mediów.
4. Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
6. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię, nazwisko, wiek,
adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska i zdjęcia w celu
informowania o wynikach konkursu.
8. Administrator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie
niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla
ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
9. Administrator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo do: dostępu do treści swoich
danych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia
danych; wniesienia sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
11. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw,
powinny być składane na adres e-mail: sim@mbp.konin.pl lub pisemnie – na adres
podany w pkt. 1).
12. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO.
13. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych
osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa
w art. 37-39 pkt 1a,1e RODO.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem zbieranych danych osobowych od uczestników i zwycięzcy jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13.
2. Inspektor ochrony danych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie jest dostępny
pod adresem iod@mbp.konin.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz zamieszczenia zdjęć uczestników
na stronie internetowej i fanpage’u MBP w Koninie, wydaniu specjalnej publikacji
pokonkursowej oraz przesłania artykułu ze zdjęciami zwycięzców do mediów.
4. Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
6. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię, nazwisko, wiek,
adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska i zdjęcia w celu
informowania o wynikach konkursu.
8. Administrator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie
niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla
ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
9. Administrator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo do: dostępu do treści swoich
danych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia
danych; wniesienia sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
11. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw,
powinny być składane na adres e-mail: sim@mbp.konin.pl lub pisemnie – na adres
podany w pkt. 1).
12. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO.
13. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych
osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa
w art. 37-39 pkt 1a,1e RODO.

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

data i podpis
Uczestnika/Rodzica/Opiekuna prawnego

