„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”
Regulamin regionalnego konkursu literackiego inspirowanego życiem i twórczością
Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Organizator konkursu:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
tel. 84 638 49 39
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej 2021.
Adresaci konkursu:
Uczniowie kl. 7-8 szkół podstawowych czterech powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego,
tomaszowskiego i zamojskiego
Terminy konkursu:
 nadsyłanie prac do 25.10 2021 r.
 posiedzenie komisji konkursowej 26.10.2021 r.
 ogłoszenie wyników 29.10.2021 r.
Cele konkursu:
 upamiętnienie 120. rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia,
 uczczenie beatyfikacji błogosławionego Stefana Wyszyńskiego,
 inspirowanie uczniów do poznania życia i twórczości prymasa Stefana Wyszyńskiego,
 rozbudzanie wrażliwości estetycznej uczniów,
 stworzenie uczniom możliwości prezentowania swoich talentów.
Warunki uczestnictwa:
 zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza inspirowanego życiem bądź twórczością
prymasa Stefana Wyszyńskiego
 każdy uczestnik może przesłać na konkurs tylko 1 utwór
 utwór biorący udział w konkursie nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych
konkursach
 wiersz wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) należy wysłać na adres
konkursy@bipe.pl do 25 października 2021 r.
 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest otrzymanie informacji zwrotnej drogą mailową
z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Brak potwierdzenia oznacza, że zgłoszenie nie dotarło
do Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie
 utwór wraz z tytułem powinien być zapisany w pliku DOC lub PDF oraz podpisany imieniem
i nazwiskiem
 wyniki konkursu zostaną podane po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.bipe.pl
Kryteria oceny:
 zgodność pracy konkursowej z tematem konkursu,
 poprawność merytoryczna, językowa i ortograficzna,
 oryginalność ujęcia tematu,
 wartości artystyczne.

Nagrody:
 oceny prac dokona jury
 laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 jury ma prawo nieprzyznania nagród w przypadku niezadowalającego poziomu prac
konkursowych
 ogłoszenie wyników nastąpi 29 października 2021 r.
 nieprzekraczalny termin odbioru nagród do 15 listopada 2021 r.
Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia
2016 r. informujemy, że:
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka
Pedagogiczna w Zamościu ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość,
kontakt do Inspektora Danych Osobowych - Justyna Duda: iodo@bipe.pl,
tel. 084 664 38 38,
zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 możliwości wzięcia udziału w konkursie
 odebrania nagrody w konkursie
 udostępnienia informacji o zwycięzcach
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku niepodania
danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu, przysługuje Państwu prawo
dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Organizator będzie zbierał następujące dane:
 od uczestników konkursu (uczniów): imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę,
 od opiekunów prawnych uczestników: imię i nazwisko,
 od opiekunów, pod kierunkiem których uczestnicy przygotowali prace: imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu.
Imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek uczestników konkursu, będą podlegały udostępnieniu
poprzez upowszechnienie na stronie internetowej i Facebook Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu
bądź w inny sposób w celach prezentacji i realizacji przedsięwzięcia, dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania konkursu literackiego o prymasie Stefanie
Wyszyńskim „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”.
W przypadku obowiązków prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez okres
trwania tych obowiązków, odbiorcą danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu,
wizerunek osób nagrodzonych i dane osobowe mogą zostać udostępnione w ramach realizacji
konkursu literackiego na wiersz o prymasie Stefanie Wyszyńskim „Nie wystarczy urodzić się
człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”.
Postanowienia końcowe:
 organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych,

 przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu,
 wszelkie dodatkowe koszty związane z konkursem (np. dojazd po odbiór nagrody) pokrywa
uczestnik,
 przesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu,
 udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw
majątkowych za wykorzystanie prac na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
optyczne, CDROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także
prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie,
 uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora
z przekazanych prac,
 uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw
osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego,
 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zgłoszeń zawierających
prace uprzednio publikowane, nagradzane w innych konkursach oraz te, które mogą naruszać prawa
autorskie osób trzecich,
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zgłoszone po terminie lub niedostarczone
ze względu na problemy techniczne,
 Więcej informacji na temat konkursu: tel. 84 638 49 39 wew. 25

