Regulamin Konkursu Literackiego na opowiadanie kryminalne rozgrywające się
w Zduńskiej Woli w ramach projektu ,,Kryminalna sprawka, czyli jak pisać bez
językowych zbrodni”.
I. USTALENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem konkursu jest: Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu ,,Kryminalna sprawka, czyli jak pisać bez
językowych zbrodni”, dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w ramach
projektu ,,Oczysty – Dodaj do ulubuonych 2021.
3. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, rozwijanie umiejętności
literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, kształtowanie
twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka, budowanie kompetencji
językowych, ukazanie różnorodności języka polskiego, jego bogactwa i umiejętnego
wykorzystania w różnych sytuacjach;
4. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe (przyznamy 3 nagrody w każdej
kategorii wiekowej. Jeśli jury zdecyduje o przyznaniu wyróżnień, osoby, które ja otrzymają,
również otrzymają nagrody)
5. Nagrodzone prace zostaną wydane w formie książki
6. Organizator zastrzega sobie prawa do:
a) wydłużenia terminu nadsyłania pracy oraz innych terminów konkursowych w przypadku
nadesłania zbyt małej liczby prac (mniej niż 10 prac) w terminie zakreślonym w
regulaminie;
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
II. ZASADY KONKURSU

1. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 lipca 2021 r.; w przypadku prac przesyłanych
drogą pocztową, decyduje data stempla operatora pocztowego. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych. I kategoria: 14-17 lat, II
kategoria: 18+
3. Do konkursu przyjmowane są prace, które spełniają łącznie następujące wymagania:
a) pisane w konwencji kryminału (retro kryminał, kryminał rozgrywający się w
teraźniejszości lub kryminał futurystyczny)
b) których fabuła rozgrywa się w Zduńskiej Woli.
c) pisane prozą,
d) opowiadanie musi mieć określoną formę elektroniczną: plik w formacie Word, rtf lub txt
(Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman
12. Odstępy między wierszami - standardowe (1). Liczba znaków na stronie (ze spacjami):
średnio 3 500). Maksymalna ilość znaków opowiadania to 21 000.
e) dotąd niepublikowane
4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.

5. Uczestnikami konkursu muszą być mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego.
6. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
III. WYSYŁANIE PRAC

1. Przesyłka musi być oznaczona godłem* (*godło: słowna lub cyfrowa identyfikacja
autora, „znak wyróżniający”, pseudonim autora. Wyłącza się imię/nazwisko,
obrazki lub grafiki). Dane uczestnika muszą się znaleźć wyłącznie w dołączonej do
wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane
obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury
konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek
miejscu na egzemplarzu opowiadania.

2. Utwory można nadsyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną:
a) nadsyłanie pocztą tradycyjną
Opowiadanie prosimy wydrukować w 3 egzemplarzach i oznaczyć godłem.
Do nadesłanych utworów należy przesłać kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której
znajdują się:
- imię i nazwisko autora prac,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania,
- adres e-mail,
- telefon kontaktowy.
Do przesyłki należy dołączyć czytelnie podpisane oświadczenie (Zał. Nr 1 do
Regulaminu)
Prace należy przesłać na adres: Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, pl. Wolności
26, 98-220 Zduńska Wola, z dopiskiem Konkurs na opowiadanie .
b) nadsyłanie pocztą elektroniczną:
Do wiadomości prosimy dołączyć 3 pliki:
PLIK 1) Utwory należy nadesłać w formie cyfrowej (pliki tekstowe w formacie doc.,
docx.), jako załącznik do e-maila, o temacie Konkurs na opowiadanie na adres
emilia.goraca@mdk-zdunskawola.pl
Opowiadanie powinno być oznaczone godłem (PLIK I)
PLIK 2) Dane autora, tj.
- imię i nazwisko
- data urodzenia,
- adres zamieszkania,

- adres e-mail,
PLIK 3) Należy zamieścić w nim zeskanowane (może być zdjęcie), czytelnie

podpisane

oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

IV. SEKRETARZ KONKURSU
1. Sekretarzem konkursu jest pani Emilia Gorąca.
2. Sekretarz konkursu przyjmuje nadesłane prace.
3. Sekretarz konkursu rozsyła prace członkom kapituły, dokładając przy tym
wszelkich starań, aby do czasu ich ocenienia autorzy pozostali jurorom nieznani.
4. Sekretarz nie należy do Kapituły oceniającej prace.
V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD KAPITUŁY
1. Prace oceniane są przez członków Kapituły, którzy zostaną powołani przez
organizatorów. Skład Kapituły zostanie ogłoszony na stronie internetowej
organizatora w terminie do 15 sierpnia 2021 r. Kapituła dokona oceny nadesłanych
utworów, przyznając laureatom nagrody.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, zgodność z tematem, estetyka pracy,
poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
3. Proces oceny prac jest tajny.
4. Wręczenie nagród nastąpi do dnia 29.10.2021 r. W momencie ogłoszenia wyników
zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz
wyróżnionych prac. Wręczenie nagród odbędzie się podczas oficjalnej gali
promującej książkę.
VI. NAGRODY
1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii
wiekowej:
a) za I MIEJSCE: nagroda o wartości 650 zł +drobne upominki
b) za II MIEJSCE: nagroda o wartości 450 zł + drobne upominki
c) za III MIEJSCE: nagroda o wartości 250 zł + drobne upominki
2. Kapituła może zadecydować o przyznaniu wyróżnień.
3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową i
telefoniczną.
VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych
osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych
osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a
także możliwość ich poprawiania.

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

Klauzula Informacyjna do
Regulaminu Konkursu na Opowiadanie Kryminalne rozgrywające się w Zduńskiej Woli
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy,
że:
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola, e-mail: sekretariat@mdkzdunskawola.pl ;
2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych, e-mail: iod@mdk-zdunskawola.pl ;
3. podane dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. podstawą do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na ich przetwarzanie
(art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia);
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu;
6. przetwarzanie danych małoletniego, jest możliwe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego;
7. kategorie wymaganych danych osobowych:
- imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres
mail,

e-

- w przypadku osób małoletnich danymi uzupełniającymi będą: imiona
i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres i numer telefonu rodziców/opiekunów
prawnych;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny,
lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa w zakresie dopuszczenia do wzięcia udziału
w Konkursie;
9. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
oraz podmioty publikujące wyniki Konkursu, tj. media lokalne oraz portale obsługiwane
przez Miejski Dom Kultury m.in. Facebook;
10. zgodnie z przepisami przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych, do ich
sprostowania (poprawiania), wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z zastrzeżeniem pkt 8.
11. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załącznik do Regulaminu Konkursu na opowiadanie kryminalne

………………………………………………………………………………………..…
imię i nazwisko uczestnika Konkursu
…………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu, adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania, numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na Opowiadanie
Kryminalne rozgrywające się w Zduńskiej Woli, organizowanego przez Miejski Dom Kultury w
Zduńskiej Woli. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w
Regulaminie oraz publikację mojego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć/filmów i nadesłanych
prac na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie
i mediach w celu realizacji i promocji Konkursu na Opowiadanie Kryminalne rozgrywające się w
Zduńskiej Woli

…................………..
Miejscowość i data

……………………………………………...
podpis uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego

