
REGULAMIN KONKURSU XXIV ZIMA PROZY 2020

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu zaprasza do udziału 

w Ogólnopolskim Konkursie Literackim XXIV Bolesławska Zima Prozy.

ORGANIZATORZY

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

TERMIN I MIEJSCE

1) Termin nadsyłania prac upływa 10.02.2020 r.

2) Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

ul. Główna 55

32 – 329 Bolesław

lub mailowo:ck@gminaboleslaw.pl

3) Prace konkursowe winny być wytworem własnym autora.

UCZESTNICTWO

1) Przedmiotem konkursu jest wyznanie miłosne napisane prozą. Każdy z uczestników może 
złożyć jedną pracę do 2 stron maszynopisu (opatrzoną godłem – pseudonimem, nie znakiem 
graficznym) nigdzie dotychczas  nie publikowaną ani nie nagradzaną w innych konkursach w 
2 egzemplarzach.

2) Nazwisko, imię, wiek oraz adres autora nadesłanych utworów należy umieścić na karcie 
zgłoszenia w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe. Prace 
bez podpisanej karty zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

KATEGORIE WIEKOWE

Konkurs przebiegał będzie w dwóch kategoriach wiekowych:



I kat. – Dzieci i młodzież

II kat. – Dorośli

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Prace konkursowe oceni Jury, powołane przez organizatorów.

- Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi

w dniu 21.02.2020 r. o godz. 16.30  w bolesławskim dworze.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych na konkurs prac bez honorariów 
autorskich.

- Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą uwzględniane w Konkursie.

- Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

- W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą

organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Wszelkie informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem tel. (0-32) 6424073

Dyrektor Centrum Kultury

                                                                                                                 /-/  Barbara Rzońca

Karty zgłoszenia dostępne są na naszej stronie internetowej:

 http://www.gminaboleslaw.pl/centrum-kultury

http://www.gminaboleslaw.pl/centrum-kultury


KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO XXIV Zima Prozy 2020

UWAGA: Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą udziału 

w konkursie. PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM jako AUTOR PRACY: 

Imię ................................................................. Nazwisko................................................................................ 
Kategoria………………………………….…………..… Rok urodzenia ............................klasa.................

 TYTUŁ PRACY: ……………………………………………………….……………………………………. 

GODŁO: ……………………………………………………………………... Tel………………………………………………………...

e-mail………………………………………… OPIEKUN PRAWNY/w przypadku osób niepełnoletnich:

 Imię ........................................................ Nazwisko…………................................. 

ADRES DOMOWY: …………………………………............................................................................... 

Tel. ....................................................... e-mail…....................................................................... 

OŚWIADCZENIE: Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz 1.Wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 2. Wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Centrum Kultury im. 
Marii Płonowskiej w Bolesławiu lub przez inne osoby na zlecenie Centrum Kultury wizerunku mojego lub dziecka - dot. 
kategorii dla dzieci i młodzieży , w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na 
zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, 
także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach konkursu , materiałach służących popularyzacji działań w 
zakresie edukacji kulturalnej Centrum Kultury poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: a) mediach elektronicznych, w 
szczególności na stronach internetowych, b) prasie, c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp 3.Osoba biorąca udział jest 
poinformowana że: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w 
Bolesławiu, ul. Główna 55, 32 – 329 Bolesław 2) Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 
Panią Barbarę Kołacz z którą można skontaktować się poprzez email barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie 
dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu 
realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z 
przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających 
administratora do przetwarzania tych danych) 7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, 
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych 
osobowych będą: dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Centrum, podmioty świadczące na rzecz Centrum 
usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Centrum przez przepisy prawa, organy uprawnione na 
podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie 
będą podlegały profilowaniu. 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest 
obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne 

……………………………………………………………………….……………………. 

podpis autora pracy / podpis opiekuna prawnego


