Regulamin Otwartego Konkursu Satyrycznego
„SATYRA NAD STRUGĄ”
Organizator:
Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu (gm. Zambrów)
we współpracy z autorką inicjatywy lokalnej Urszulą Krajewską-Szeligowską
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Konkurs trwa od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2022 roku (do godz. 16.00).
3. W konkursie mogą brać udział osoby w wieku powyżej 15 lat (osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą
rodzica/opiekuna prawnego).
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą elektroniczną
na
adres gok@ugzambrow.pl
jednego niepublikowanego w żadnej formie dłuższego utworu o charakterze satyrycznym lub zestawu
5 krótkich utworów, reprezentujących następujące formy literackie: fraszki, limeryki, lepieje, moskaliki,
onamudaje, altruitki, epitafia, odwódki, biografioły.
5. Tematyka utworów jest dowolna.
6. Prace należy opatrzyć godłem.
7. W temacie maila należy wpisać: „Satyra nad strugą” i dołączyć załączniki w formacie WORD lub PDF
o nazwach:
- Plik 1 – Karta Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
- Plik 2 – Zgoda na udział w konkursie (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
- Plik 3 – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego - w przypadku udziału osób w wieku 15-18 lat (Załącznik nr 3
do Regulaminu)
Terminy:
1. Utwory konkursowe należy nadsyłać TYLKO mailowo do 12 sierpnia 2022 r. (do godz. 16.00).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas I Festiwalu Poetyckiego Gminy Zambrów
„LIRA I SATYRA” w dniu 20 sierpnia 2022 r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź
mailowo.
Nagrody:
1. Organizator przewiduje dla laureatów i wyróżnionych nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród i odczytania
swoich utworów podczas I Festiwalu Poetyckiego Gminy Zambrów „LIRA I SATYRA”.
3. Organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów.
4. Nieodebrane nagrody zasilą pulę nagród w przyszłych edycjach konkursu.
5. Nagrodzone i wyróżnione utwory ukażą się drukiem w publikacji pokonkursowej.
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
7. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
Obowiązywanie regulaminu:
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.ugzambrow.pl.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu.

Jury konkursu:
1. Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora.
2. Jury podczas oceny prac będzie brało pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b) oryginalność, kreatywność i sposób ujęcia tematu,
c) walory literackie.
3. Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu, jak również za zgłoszenia, które nie dotarły w
terminie z przyczyn od Organizatora niezależnych.
2. Wszelkich informacji na temat Konkursu i regulaminu udzielają pracownicy Gminnego Centrum
Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, e-mail: gok@ugzambrow.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
Ustalenia dodatkowe:
1. Podczas I Festiwalu Poetyckiego Gminy Zambrów „LIRA I SATYRA” odbędzie się też Turniej
Jednego Wiersza. Warunkiem udziału w turnieju jest zaprezentowanie jednego utworu przed Jury.
W turnieju mogą wziąć udział autorzy, którzy przysłali swoje wiersze na Konkurs „SATYRA NAD
STRUGĄ”, jak też ci, którzy nie wzięli udziału w Konkursie. Zwycięzca Turnieju Jednego Wiersza
otrzyma dyplom oraz nagrodę książkową.
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania
honorariów autorskich.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza, iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw
osób trzecich.
6. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i ewentualnego noclegu.
Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki,
Kultury i Sportu w Osowcu
(-) Karolina Ilczuk

Kontakt:
Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu
gok@ugzambrow.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu „SATYRA NAD STRUGĄ”
1. Imię i nazwisko uczestnika:
...............................................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania uczestnika:
...............................................................................................................................................................................

3. Adres e-mail i numer telefonu uczestnika:
...............................................................................................................................................................................

7. Godło:

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie „SATYRA NAD
STRUGĄ”, organizowanym przez Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu w dniach 01.08.2022 –
12.08.2022 r.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia

……..………………………………….
(data i podpis uczestnika konkursu)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ PRACY KONKURSOWEJ UCZESTNIKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i publikację mojego wizerunku i mojej pracy konkursowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w celach dokumentacyjnych, merytoryczno-statystycznych, informacyjnych
i promocyjnych związanych z działalnością Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, w tym także na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Zambrowie (adres strony www.ugzambrow.pl) oraz na innych stronach
internetowych, w wydawnictwach zwartych, prasie i mediach. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,
powielanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej za pośrednictwem dowolnej techniki, w dowolnym celu, zgodnym
z obowiązującym prawem. Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się wszelkich moich praw związanych z kontrolą
i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania pracy konkursowej, a także w przypadku wykorzystania jej w celu
łączenia z innymi pracami konkursowymi. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie wglądu do
zebranych danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawie do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
………………………………………..
(data i podpis uczestnika konkursu)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest:
Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, Osowiec 22, 18-300 Zambrów.
1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także w celu realizacji przysługujących Państwu
uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu organizacji konkursu „SATYRA NAD STRUGĄ”.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów
prawa.
5. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt obowiązującym w Gminnym Centrum Biblioteki Kultury i Sportu w Osowcu i w okresie późniejszym w celu promocji
wydarzenia.
6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;
prawo do usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie oraz realizacji szczególnych uprawnień uczestników,
odmowa podania niezbędnych danych lub wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych
………………………………………….
(data i podpis uczestnika konkursu)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE
(w przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba poniżej 18 r.ż.)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
………………………..…………………….
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie „SATYRA NAD STRUGĄ” organizowanym przez Gminne Centrum Biblioteki, Kultury
i Sportu w Osowcu w dniach 22.07.2022 r.–01.09.2022 r.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu oraz akceptuję wszystkie jego
postanowienia
…..………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ PRACY KONKURSOWEJ UCZESTNIKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i publikację wizerunku i prac mojego dziecka
……………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach dokumentacyjnych, merytoryczno-statystycznych, informacyjnych i promocyjnych
związanych z działalnością Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, w tym także na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Zambrowie (adres strony www.ugzambrow.pl) oraz na innych stronach internetowych, w wydawnictwach zwartych, prasie i mediach. Zgoda
niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej za pośrednictwem dowolnej techniki,
w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem. Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się wszelkich moich praw związanych z kontrolą
i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania pracy konkursowej, a także w przypadku wykorzystania jej w celu łączenia z innymi utworami.
Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie wglądu do zebranych danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania, a także prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest:
Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, Osowiec 22, 18-300 Zambrów.
1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień,
prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu organizacji konkursu „SATYRA NAD STRUGĄ”.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
obowiązującym w Gminnym Centrum Biblioteki Kultury i Sportu w Osowcu i w okresie późniejszym w celu promocji wydarzenia.
6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;
prawo do usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie oraz realizacji szczególnych uprawnień uczestników, odmowa
podania niezbędnych danych lub wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych
………………………………………….
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

