REGULAMIN KONKURSU

„ZAKAMARKI EŁKU”

ORGANIZATOR
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 17 B, tel. 87 6103739, e-mail:
sekretariat@biblioteka.elk.pl
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,
Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 48, tel. 877326090, e-mail:
sp7@elk.edu.pl
CELE KONKURSU:








pobudzenie aktywności twórczej,
odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży,
promowanie młodych talentów,
zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży,
rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
integracja uczniów szkół ełckich.

ADRESACI KONKURSU:
uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych
WARUNKI UCZESTNICTWA:


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów utworu
z wątkiem kryminalnym, którego akcja dzieje się w Ełku lub okolicach w dowolnym
czasie.



Utwór może mieć dowolną formę literacką (np. opowiadanie, dramat, komiks itp.) z
zastrzeżeniem, że fabuła ma toczyć się w Ełku lub okolicach.



Autorem pracy literackiej musi być jedna osoba.



Tekst nie może być wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach. Musi
być całkowicie oryginalny oraz nie zawierać przeróbek innych utworów.



Jeden autor może nadesłać dowolną ilość autorskich utworów.



Nadesłana praca nie może być dłuższa niż 25 stron i krótsza niż 5 stron wydruku
komputerowego o rozmiarze czcionki 12.



Prace powinny być podpisane godłem literowym (pseudonimem). Do pracy należy
dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane
personalne (imię, nazwisko, wiek autora, nazwa szkoły, klasa, adres zamieszkania i
numer telefonu kontaktowego do autora i szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna
ucznia)

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy składać do 30 kwietnia 2019 r. pod adresem organizatorów podanych we
wstępie regulaminu z dopiskiem: „Konkurs Zakamarki Ełku”.
KRYTERIA OCENIANIA:


twórczy charakter utworu,



poprawność stylistyczna i językowa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:



Przejście na organizatorów praw autorskich do nagrodzonych utworów
nastąpi z momentem ich przekazania organizatorom.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie
wybranych fragmentów lub całych nagrodzonych utworów w prasie i
innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez
powiadomienia autora.



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania
prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.



Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:








O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane profesjonalne jury.
Komisję konkursową powołują organizatorzy.
Decyzja jury jest nieodwołalna i ostateczna.
Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace spełniające warunki formalne i
merytoryczne.
Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
organizatorów.
Na zwycięzców będą czekały atrakcyjne nagrody.
Autorom najlepszych prac Komisja przyzna nagrody 7 czerwca 2019 r. podczas
uroczystej gali.

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod numerem telefonu: 87 621-80-89 ub adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl
3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Konkursu.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy
na podstawie regulaminu.

