Regulamin
Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Konina.

Organizatorzy


Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.



Miasto Konin.

Współorganizatorzy


Konińska Fundacja Kultury.



Towarzystwo Przyjaciół Konina.

Cele konkursu


promocja twórczości poetyckiej,



rozwijanie i wspieranie aktywności twórczej,



ujawnienie talentów,



opublikowanie wierszy nagrodzonych i wyróżnionych.

Zasady


Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat.



W konkursie nie mogą brać udziału dwukrotni zdobywcy głównej nagrody
w poprzednich edycjach.



Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora tylko
jednego zestawu trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz w formie
pliku tekstowego (w formacie DOC lub RTF, zapisanego np. na płycie CD) utworów
dotąd niepublikowanych i nienagradzanych.
Wiersze wysłane na konkurs Milowego Słupa nie mogą być wysyłane na inne konkursy.



Każdy wiersz należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godło) autora, ten sam znak
należy umieścić na kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia
(stanowiącą załącznik do regulaminu) z danymi osobowymi oraz zgodą na wykorzystanie
prac w publikacjach.



Zestawy niespełniające warunków podanych wyżej nie będą uwzględniane przez jury.



Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji
reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez
jury – bez wypłaty honorarium. Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem
zgody na publikację wizerunku na stronie www MBP i w mediach społecznościowych
w celu przekazania opinii publicznej informacji o wydarzeniu.



Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.



Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Nadsyłanie prac
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 26 sierpnia 2022 r.
Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
ul. Dworcowa 13
62–510 Konin
z dopiskiem:

Milowy Słup

Ogłoszenie wyników


Alfabetyczna lista laureatów zostanie umieszczona 16 września 2022 r. na stronie
www.mbp.konin.pl



Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z jurorami nastąpi
w Koninie 7 października 2022 r., o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie
i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.



Organizator zastrzega wyłącznie osobisty odbiór nagród i wyróżnień podczas imprezy
finałowej.



Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.



Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz okolicznościowe upominki
ufundowane przez organizatorów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem zbieranych danych osobowych od uczestników i zwycięzcy jest Miejska
Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej 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 lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Wizerunek uczestników i zwycięzcy będzie publikowany na stronie www i fanpage'u MBP
w Koninie oraz w mediach w celu przekazania opinii publicznej informacji o wydarzeniu.
5. Dane uczestników i zwycięzcy będą przekazywane do Państwa Trzeciego, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy (Facebook, Instagram, Tweeter).
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
7. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres
kontaktowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, godło.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, miejscowości
zamieszkania, godła w publikacji pokonkursowej oraz imienia, nazwiska, godła w celu
informowania o wynikach konkursu.
9. 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.
10. Administrator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Uczestnicy konkursu posiadają prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych;
b. ich sprostowania;
c. usunięcia;
d. ograniczenia przetwarzania;
e. wniesienia sprzeciwu;

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Wszelka komunikacja w obszarze danych osobowych uczestników konkursu, w tym
sprzeciw, powinny być składane na adres e-mail: sekretariat@mbp.konin.pl lub pisemnie na
adres podany w pkt. 1.
13. Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel.
(22) 531 03 00 – gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

