III Ogólnopolski Konkurs Literacki
pn. „SATYRA UROBKOWA”
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Libiąża.

REGULAMIN
I.

Organizator:

Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1
32-590 Libiąż
e-mail: dm@lck.libiaz.pl
II.

Cele konkursu:

1. Pobudzenie aktywności twórczej.
2. Wsparcie w działaniach twórczych.
3. Propagowanie i zachęcanie do odkrywania i kultywowania dziedzictwa
gminy Libiąż.
4. Popularyzowanie twórczości literacko – satyrycznej.
5. Stworzenie możliwości rozwijania zdolności twórczych i zdobywanie nowych umiejętności
poprzez konfrontację z jurorami oraz wymianę doświadczeń z uczestnikami.
6. Promowanie twórczości literacko – satyrycznej.
7. Promowanie lokalnych walorów gminy w tym tradycji górniczej i jej symboliki oraz
kultury winiarskiej związanej z popularnością uprawy winorośli w okolicach Libiąża.
III.

Terminy:

1. Termin dostarczenia prac: 31 lipca 2021r., w przypadku przesyłania prac
pocztą decyduje data stempla pocztowego.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: wrzesień 2021r. (szczegóły wydarzenia będą
zamieszczone na stronie www.lck.libiaz.pl do końca sierpnia 2021r).
IV.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział autorzy niezrzeszeni oraz osoby będące
członkami związków twórczych.
2. Konkurs jest skierowany do osób dorosłych.
3. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko – satyrycznej w dowolnych krótkich formach
wypowiedzi takich jak: wiersze satyryczne, fraszki, humoreski, limeryki. Mile widziana
tematyka: Libiąż i okolice, kopalnia, górnictwo, winiarstwo.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora maksymalnie dwóch
utworów satyrycznych, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych
konkursach.
5. Każdy z uczestników może przesłać tylko jeden zestaw prac literackich. W skład zestawu
wchodzi:
- maksymalnie dwie prace literackie, w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem
- koperta, opatrzona tym samym godłem, zawierająca wypełnione i podpisane:

- oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
oraz klauzulę informacyjną (załącznik nr 1) – formularz do pobrania na stronie
internetowej: www.lck.libiaz.pl
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (załącznik nr 2) – formularz do pobrania na stronie
internetowej: www.lck.libiaz.pl
6. Zestaw należy przesłać na adres:
Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1
32-590 Libiąż
z dopiskiem KONKURS LITERACKI – „Satyra urobkowa”
lub dostarczyć osobiście do Libiąskiego Centrum Kultury – skrzynka pocztowa przy drzwiach.
V.

Ocena:

1.

Prace oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

2.

Kryteria oceny:
Oryginalność ujęcia tematu przez autora (1-5)
Poprawność stylistyczna, językowa (1-5)
Pomysłowość i inwencja twórcza (1-5)

VI.

Nagrody:

Organizator przewiduje nagrody pieniężne:
I nagroda 500,00 zł
II nagroda 400,00 zł
III nagroda 300,00 zł
Organizator przewiduje również Grand Prix - Nagroda Specjalna „Tona węgla”
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, oraz do przyznania nagród
rzeczowych.
Z uwagi na pandemię Organizator dopuszcza możliwość odbioru nagrody inną niż osobista
w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników.
Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora.
VII.

Uwagi końcowe:

1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
2. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania nadesłanych utworów
w prasie, mediach elektronicznych oraz wydawnictwach okolicznościowych. Nie przewiduje się
autoryzacji prac przed ich publikowaniem.
3. Twórca przenosi nieodpłatnie na Libiąskie Centrum Kultury autorskie prawa majątkowe
na następujących polach eksploatacji tj. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnienie poprzez
m.in. ewentualne zamieszczenie w katalogu utworów nadesłanych na konkurs literacki „Satyra
Urobkowa", bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg
odbiorców”.
4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów oraz wyżywienia uczestników.
5. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia umieszczone zostaną na plakatach, stronie
internetowej www.lck.libiaz.pl oraz facebook’u Libiąskiego Centrum Kultury.
6. Informacji można zasięgnąć również telefonicznie pod numerem tel. 32 627 12 62 wew. 15 lub
pod adresem mailowym dm@lck.libiaz.pl

VIII. Zgoda na przetwarzania danych osobowych i udostępnienie wizerunku
Załącznik Nr 1
do Regulaminu III Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego pt.: „SATYRA UROBKOWA”

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim pn. „SATYRA UROBKOWA”
oraz podczas Gali Humoru i Satyry

1.
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu
organizowanego przez Libiąskie Centrum Kultury
TAK

NIE**

……………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)

2.

Wyrażam zgodę* na wykorzystanie wizerunku
TAK

NIE **

……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika)
przez Libiąskie Centrum Kultury, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o wynikach
konkursu, zdjęć lub filmików na stronie internetowej www.lck.libiaz.pl oraz innych profilach
internetowych zarządzanych przez Libiąskie Centrum Kultury, oraz w mediach (prasa, serwisy
internetowe np. facebook, instagram) oraz wydawania wszelkiego rodzaju publikacji
przygotowanych przez Libiąskie Centrum Kultury.
3. Wyrażam zgodę* na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie mojej pracy przez
Libiąskie Centrum Kultury w: mediach elektronicznych, na stronie internetowej jednostki:
www.lck.libiaz.pl, na portalach społecznościowych (np. facebook, instagram) zarządzanych
poprzez jednostkę, w nagraniach audio-video, publikacjach prasowych, folderach i innych
materiałach promocyjnych wydawanych przez Libiąskie Centrum Kultury w celu promocji LCK oraz
utrwalania pozytywnego wizerunku LCK.
TAK

NIE **

*Nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
** Niepotrzebne skreślić.
Data i czytelny podpis uczestnika

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.
Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach imprez jest Libiąskie
Centrum Kultury, ul. Górnicza 1 32-590 Libiąż.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz
z którą można się skontaktować poprzez e – mail: iod@barbarakolaczschule.pl w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.
Pani/Pan wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
przez Libiąskie Centrum Kultury w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Dane
osobowe będą przetwarzane przez Libiąskie Centrum Kultury w celach promocyjnych zgodnie
z klauzulą informacyjną.
5.
Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi w Libiąskim Centrum Kultury
przepisami Instrukcji Kancelaryjnej.
6.

Odbiorcami danych będą:

- organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych
osobowych
7.
Uczestnicy wydarzenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
uniemożliwi realizację celów do których dane były zbierane.
10.
Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku, danych osobowych (tj. imię i nazwisko
oraz miejsce zamieszkania) utrwalonego podczas imprezy na stronie internetowej Libiąskiego
Centrum Kultury www.lck.libiaz.pl facebooku, instagramie na lokalnych portalach i w lokalnej
prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.
11.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
12.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
………………………………………………..
Podpis uczestnika

Załącznik Nr 2
do Regulaminu III Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego pt.: „SATYRA UROBKOWA”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane uczestnika Konkursu
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………….
Zamieszkanie (miejscowość):
…………………………....…………………………………………………………………………………
Nr tel. ……………………………………………….. mail.: …..………………………………………….

Oświadczenie:
Niniejszym oświadczam, że zgłoszona do konkursu satyra jest moim dziełem i nie narusza
niczyich osobistych praw autorskich.
Równocześnie
oświadczam,
że
zapoznałem/am
się
z
Regulaminem
Konkursu,
a w szczególności z jego częścią dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
konkursu.
Zapisy Regulaminu akceptuję bez zastrzeżeń.

…………………………………………………
Data i podpis uczestnika konkursu

