REGULAMIN KONKURSU na „Czarcie opowieści”
organizowany przez Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury"
w Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Biorący udział w konkursie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Udział w konkursie jest
równoznaczny ze zgodą na jego postanowienia.
2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w
Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za
organizację jest Anna Martynowska-Pietrzyk (tel. 75 78 45 325).
II. CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do pisania i prezentowania własnej
twórczości literackiej. Podnoszenie poziomu sprawności językowej w obszarze kultury języka i jego funkcji
poetyckiej.
2. Promocja regionu, w szczególności lokalnej atrakcji „Czarciego Młyna”.
III. ZASADY UDZIAŁU

1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, legendę, historię,
nowelkę w której pojawi się motyw lub postać Czarta.

2. Praca musi zawierać:
1. imię i nazwisko autora
2. tytuł pracy
3. adres e-mail, numer telefonu
4. zgodę na publikację pracy
5. w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę opiekuna prawnego
3. Prace konkursowe można dostarczyć do organizatora poprzez:
◦ wysłanie na adres e-mail : czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
◦ tradycyjną pocztą „Czarci Młyn” ul. Lwówecka 5, 59-850 Świeradów-Zdrój.
◦ osobiście, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 75 78 45 325) przy zachowaniu
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

powszechnych praktyk związanych z profilaktyką anty-covidową.
Termin nadsyłania prac to 15 luty 2021 r. (w przypadku wysłania prac tradycyjną pocztą liczy się data
stempla pocztowego)
Konkurs skierowany jest zarówno do osób pełnoletnich jak i do osób poniżej 18 roku życia, za pisemną zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę należy dołączyć do pracy konkursowej.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
1. dla dzieci (5-14 lat)
2. dla młodzieży i dorosłych (15 lat i więcej)
W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodzina pracowników Organizatora.
Komisja konkursowa w składzie: Anna Martynowska-Pietrzyk (Czarci Młyn), Katarzyna Bigus (Mały Domek
przy Czarcim Młynie) oraz Joanna Krajewska („Stacja Kultury”) wybiorą 3 najlepsze w ich ocenie prace, w
każdej kategorii wiekowej, które zostaną nagrodzone.
Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się drogą e-mailową lub telefonicznie do dnia
22.02.2021r.
Nagrodami w konkursie są
w kategorii dzieci (5-14 lat)
◦ I miejsce – bon do księgarni „Świat Książki” o wartości 100 zł
◦ II miejsce – bon do księgarni Świat Książki” o wartości 50 zł
◦ III miejsce – książka
w kategorii młodzież i dorośli (od lat 15)
◦ I miejsce – bon do księgarni „Świat Książki” o wartości 100 zł
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◦ II miejsce – bon do księgarni Świat Książki” o wartości 50 zł
◦ III miejsce – książka
Dodatkowo nagrodzone prace (lub jej fragmenty) zostaną opublikowane w lokalnej gazecie „Notatnik
Świeradowski”, na FB „Czarciego Młyna”, „Stacji Kultury” oraz miasta Świeradów-Zdrój.
11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na osoby
trzecie.
12. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodną na opublikowanie tekstu w mediach
społecznościowych oraz na łamach „Notatnika Świeradowskiego”.
13. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.
IV. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci
prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
"Stacja Kultury" , z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 1.
2. MCKAiPG wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem email: ido@swieradowzdroj.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć. Wizerunek i dane
osobowe (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na profilach społecznościowych zarządzanych przez
MCKAiPG w celu działań promocyjnych.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody, bądź jej cofnięcie na wykorzystanie danych osobowych
i wizerunku skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
- prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od postanowień Organizatora nie przysługuje odwołanie.
2. Prawo do interpretacji regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w Regulaminie lub
spornych przysługuje Organizatorowi.
3. Jednoznaczną akceptacją powyższego Regulaminu jest zgłoszenie do Konkursu.
4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2021 r.
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