Regulamin Konkursu Literackiego „Błękitna Struna”
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§1
[Warunki Ogólne]
Organizatorami Konkursu „Blękitna Struna” (dalej: Konkurs) jest Biblioteka Publiczna im.
Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, ul. Sambora 16 84-100 Puck oraz Ośrodek Kultury, Sportu i
Turystyki w Gminie Puck, ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo, zwani dalej: Organizatorami.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy
wykorzystaniu stron Organizatorów https://www.bibliotekapuck.pl/ oraz www.oksitpuck.pl a
także
profilów
na
portalu
Facebook
https://www.facebook.com/bibliotekapuck,
https://www.facebook.com/oksitpuck (dalej: Profile Organizatora).
Konkurs trwa od 21.04.2021 do 17.05.2021 (dalej: Okres trwania Konkursu).
Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z tekstem Regulaminu oraz jego
zaakceptowanie.
Regulamin reguluje:
a. zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
b. prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: ,,Uczestnik”).
Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie Organizatorów
oraz na Profilu Organizatorów.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2
[Uczestnik Konkursu]
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Ziemi Puckiej, którzy nie należą do
związków twórczych a pragną spopularyzować własną twórczość.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która dokonała prawidłowo i
zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Zgłoszenia Konkursowego.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej
oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
§3
[ Cel Konkursu. Zasady. Zgłoszenie Konkursowe]
•
•
•
•
•

Cele konkursu:
propagowanie twórczości literackiej,
promocja regionu,
rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród mieszkańców i turystów,
rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową
utworu.
zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży oraz dorosłych do pisania i prezentowania
własnej twórczości literackiej.
Zasady konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie dwóch wierszy lub jednego opowiadania o dowolnej
tematyce, dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach.
Organizatorom zależy, aby choć jeden tekst dotyczył naszej nadmorskiej krainy.
2. Przewidzane kategorie wiekowe:
- dzieci do lat 13
- młodzież od 14 do 18 lat
- dorośli od 19 lat
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Zgłoszenie Konkursowe:
Dwa wiersze lub opowiadanie należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego,
podpisanego pseudonimem twórcy w zamkniętej kopercie do siedziby Biblioteki Publicznej im.
Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, ul. Sambora 16, 84-100 PUCK z dopiskiem „Błękitna Struna”
i wiekiem uczestnika.
Dokładny adres i dane personalne uczestnika, w tym wiek, telefon oraz pseudonim należy
umieścić w drugiej kopercie, którą prosimy dostarczyć wraz ze zgłoszonymi utworami na adres
jak wyżej.
Termin nadsyłania utworów upływa: 17 maja 2021 roku.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych do Konkursu prac. Prace oraz płyty CD przechodzą na
własność Biblioteki i mogą zostać wykorzystane na wszelkich polach eksploatacji.
Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na publikację pracy na wszelkich
polach eksploatacji oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 21.05.2021 w podanym
telefonicznie przez organizatora miejscu oraz wyniki zostaną opublikowane w mediach
społecznościowych Organizatorów.

7. Zgłoszenia Konkursowe złożone lub nadesłane w inny niż wskazany powyżej sposób są
nieważne i nie będą brały udziału w Konkursie.
8. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać jedno Zgłoszenie Konkursowe (które obejmuje jedno
opowiadanie lub dwa wiersze). Każde kolejne nadesłane Zgłoszenie pochodzące od tej samej
osoby uznaje się za nieważne i nie będzie brane pod uwagę.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez użytkownika niniejszego Regulaminu
w całości i bez zastrzeżeń.
10. Zgłoszenie uznaje się za nieważne i niedopuszczone do udziału w Konkursie w następujących
przypadkach:
a. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawa autorskie lub prawa osób
trzecich,
b. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawo.
§4
[Sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa]
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, która dokona oceny
Zgłoszeń Konkursowych. Komisja Konkursowa wybierając Zwycięzców weźmie pod uwagę
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,

2.
3.
4.
5.

• samodzielność i oryginalność.
Komisja Konkursowa składa się z trzech osób.
Komisja Konkursowa przy ocenie prac bierze pod uwagę jedynie prawidłowo i terminowo
dokonane Zgłoszenia Konkursowe.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Organizator nie przewiduje procedury
odwoławczej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakąkolwiek przeszkodę w
komunikacji z Uczestnikami Konkursu spowodowaną przyczynami niezależnymi od niego.

§5
[Nagrody]
1. Zwycięzcom zostaną przyznane Vouchery do Sklepu Empik o następującej wartości:
I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

dzieci do lat 13

150,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

młodzież od 14
do 18 lat

150,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

dorośli od 19 lat

150,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

2. Organizator przewiduje możliwość przyzanania wyróżnień.
3. Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody po okazaniu dowodu tożsamości, legitymacji czy karty
bibliotecznej. Po upływie miesiąca oddnia rozdania nagród prawo Zwycięzcy do odbioru
nagrody wygasa.
4. Nagrody przewidziane w Konkursie i wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają
wymianie na żadne inne rzeczy. Nagrody nie mogą być przyznane w formie ekwiwalentu
pieniężnego.
5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z
nagrodą na inne osoby.
6. W przypadku, gdy Zwycięzca zrzeknie się prawa do przyznanej Nagrody, nie przysługuje mu
żaden ekwiwalent pieniężny bądź rzeczowy w miejsce nagrody.
7. Zrzeczenie się przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody lub nieodebranie jej w terminie wskazanym w
niniejszym paragrafie oznacza, że prawo do Nagrody przepada, a Zwycięzcy nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora Konkursu.
§6
[Prawa autorskie i dane osobowe]
1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że na jego utworach literackich nie ciążą żadne
roszczenia osób trzecich z tytułu praw autorskich. W przypadku skontaktowania się takich osób
z Organizatorem Uczestnik zwalnia go od odpowiedzialności i zobowiązuje się do
bezpośredniego kontaktu z podmiotami, których prawa zostały przez niego naruszone.
2. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jednoznacznie stanowi, że wyraża on zgodę na
publikację jego imienia i nazwiska, przesłanego utworu i wizerunku z uroczystości rozdania
nagród.
3. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na obrót jego danymi osobowymi
na powyższych zasadach. Oświadcza także, że został poinformowany o przysługującym mu
zgodnie z Ustawą prawie do wglądu do danych oraz ich zmiany i usuwania.

§7
[Klauzula RODO ]
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
RODO, informuję, że:
1. Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz
w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, ul.
Sambora 16, 84-100 Puck, email: dyrektor@bibliotekapuck.pl, tel. (58) 673-28-76.
2. Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy: rodo@bibliotekapuck.pl.
3. Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach
autorskich,
konkursach,
szkoleniach
oraz
innych
imprezach
organizowanych
przez Bibliotekę Publiczną im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.
4. Podstawa przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej
przez
świadome
uczestnictwo
w
ww.
wydarzeniach.
Podanie
danych
jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestnictwa w wydarzeniu.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody
oraz do 30 dni po jej cofnięciu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na
mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą
być również powierzone
podmiotom, które świadczą
usługi dla Administratora.
7. Prawa osób
Posiada Pani/Pan prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto,
ma
Pani/Pan
prawo
cofnięcia
zgody
na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie pisemnej,
wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie
brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.
§8
[Pozostałe postanowienia ]
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Konkursu w każdym czasie ze skutkiem na
przyszłość.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu, w każdym czasie, bez
podawania przyczyn.
4. O wszelkich zmianach dokonanych przez Organizatora Konkursu Uczestnicy Konkursu będą
powiadamiani przez zamieszczenie informacji o zmianie na Stronie Organizatora i Profilu Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozdania wszystkich Nagród w wypadku, gdy
zainteresowanie Konkursem przejawiające się w liczbie prawidłowo dokonanych Zgłoszeń

Konkursowych będzie zbyt małe (mniejsze lub równe od liczby przewidzianych w Konkursie Nagród)
oraz w przypadku, gdy poziom zgłoszonych Prac Konkursowych nie będzie zadowalający.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po
stronie Zwycięzców konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia
losowe uniemożliwiające Zwycięzcom odbiór Nagród.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany adresu do korespondencji elektronicznej
Uczestnika Konkursu lub zmiany innych danych – uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi informacji
o nagrodzie. W każdym z takich przypadków Zwycięzca traci prawo do Nagrody i nie może podnosić
wobec Organizatora żadnych roszczeń.
8. Wszelkie niedokładne lub nieprawdziwe oświadczenia lub jakakolwiek nieuczciwość będą skutkowały
dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu.
9. W wypadku wszelkich naruszeń przez Uczestnika Konkursu zasad niniejszego Regulaminu,
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu. Decyzja Organizatora w
tym zakresie jest ostateczna, nie podlega żadnym procedurom odwoławczym, i nie rodzi po stronie
Organizatora żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu wykluczenia go z Konkursu.
10. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora Konkursu.

