REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Opowieści na doBBranoc””
I. Cele konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Aktywizacja społeczna Seniorów.
Aktywizacja społeczna dzieci w wieku 5-10 lat.
Nawiązanie i rozwijanie relacji międzypokoleniowej.
Rozwijanie zainteresowań literackich u Seniorów.
Rozwijanie pasji i umiejętności plastycznych u dzieci.

II. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział Seniorzy jako osoby indywidualne, grupy lub zespoły. Konkurs
skierowany jest do amatorów. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia: przesłanie utworu literackiego w terminie i formie
określonej niniejszym regulaminem oraz karty zgłoszenia.
3. Każdy uczestnik konkursu (lub zespół) może zgłosić maksymalnie 3 utwory literackie nigdzie
wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
III. Tematyka prac konkursowych
1.

2.

IV.

Praca konkursowa musi być autorskim utworem literackim: bajką, opowiadaniem, wierszem
(dopuszczalne inne formy literackie), skierowanym dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.
Tematyka utworów literackich jest dowolna.
Forma prac konkursowych

1. Praca konkursowa – nie przekraczająca 5 stron formatu A4 wraz z zgłoszeniem powinna być
przesłana:
a. W formie wydruku na papierze;
b. Lub w formie elektronicznej;
c. W sytuacjach szczególnych można przesłać również rękopis.
2. Praca powinna być dostarczona w kopercie z napisem „Konkurs Opowieści na doBBranoc”
3. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową.
V.

Kryteria oceny prac konkursowych
1. Oryginalność prezentowanych treści.
2. Walory literackie.
3. Kreatywność i inwencja twórcza .

VI.

Terminarz konkursu
1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy
nadesłać lub dostarczyć osobiście do 31 grudnia 2021 r. na adres: Dom Kultury w
Wapienicy,
ul.
Cieszyńska
398,
43-382
Bielsko-Biała
lub
mailowo:
wapienica@mdk.bielsko.pl
2. Do dnia 15 stycznia 2022 r. jury wybierze najlepsze prace oraz opublikuje wyniki konkursu
na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl
3. Laureaci konkursu otrzymają pisemne zaproszenie do udziału w gali kończącej konkurs.

VII.

Nagrody
1. Autorzy wyróżnionych utworów literackich otrzymają równorzędne wyróżnienia oraz
nagrody rzeczowe. Wyróżnione utwory opublikowane zostaną w wydawnictwie
książkowym pt. „Opowieści na doBBranoc”.
2. Wszyscy laureaci wyróżnień otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VIII.

Biuro organizacyjne
Dom Kultury w Wapienicy
Ul. Cieszyńska 398, 43-382 Bielsko-Biała
Adres mailowy: wapienica@mdk.bielsko.pl
Koordynator programu – Lucyna Dobrzaniecka

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
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
informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniach do konkursu jest
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. Celem przetwarzania jest
organizacja i przeprowadzenie konkursu. Dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę art. 6
ust 1 lit a) oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora art. 6 ust 1 lit. f).Prawnie
uzasadnionym interesem jest wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursu do ich
wyróżnienia w mediach oraz stronie internetowej i profilu facebook Organizatora. W tym zakresie
rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje możliwość wyrażenia sprzeciwu. Sposób przetwarzania
danych osobowych oraz prawa przysługujące Państwu z tego zakresu zawarto w klauzuli
informacyjnej na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl, zakładka RODO.W razie pytań
dotyczących przetwarzania danych osobowym możecie się Państwo skontaktować z naszym
Inspektorem
Ochrony
Danych
pod
adresem
e-mail:
iod@mdk.bielsko.pl.

