
Regulamin Konkursu Literackiego na wiersz pt. ZIMA 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini  

2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, poprzez nagradzanie jej 
twórców oraz zachęcenie młodych osób do pracy twórczej. Rozwijanie umiejętności 

literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7 – 10 lat 
      4.  Autorzy  najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe 

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej TCK 

   
ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs trwać będzie 11.01.2021 r. do 17.01.2021 roku 

2. Każdy z uczestników może przygotować tylko jeden wiersz  

3. Wiersz należy przesłać na e- mail Organizatora: dksokol@tck.trzebinia.pl, praca 
powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora     

4. Wysłania materiału dokonuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika. 

5. W treści maila należy wkleić oświadczenie o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i 
nazwisko) oraz wizerunku w celu realizacji niniejszego konkursu oraz publikację 
materiału na stronie Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini”. 
5. Prace oceniane będą przez członków powołanego przez Organizatora Jury.   

6. Kryteria oceny prac:  

- wartość merytoryczna, 

- estetyka pracy,  

- poziom literacki pracy,   

- samodzielność i oryginalność.  

7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.  
8. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 20.01.2021 roku.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej interpretacji nin. regulaminu  

10. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje jego regulamin.     
11. Wzięcie udziału w konkursie jest również równoznaczne z wyrażeniem zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego na publikację i przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika. 

 
 
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) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 

32-540 Trzebinia. 

2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można 

skontaktować się poprzez e-mail    grabowskaodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych lub danych uczestników. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w/w konkursu. 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w konkursu. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 
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sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 

podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r 

8) Pozyskiwane dane nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych , 

zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, umów powierzenia danych do przetwarzania. 

9)Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w 

celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz dziecka wynikających z konieczności realizacji 

konkursu jest obowiązkowe, natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu jest brak możliwości 

w nim uczestnictwa. 

5. Przesłany na konkurs materiał nie może zawierać treści reklamowych, treści naruszających zasady 

powszechnie uznawane przez społeczność internetową, treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających 

do złamania go. 

6. Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że: 

       - posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

       - nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz  innych dóbr prawnie chronionych. 

 
 


