
REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO

„BAJKA DLA WNUCZKA”

1. Organizator konkursu : Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

2. Celem konkursu jest pokazanie, że działalność literacka jest jednym ze sposobów na 

twórcze spędzanie wolnego czasu, na którą nigdy nie jest za późno.  Projekt ten to także ukłon

w stronę współpracy między pokoleniowej, jak również propagowania głośnego czytania 

dzieciom.

3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby: 

- z miasta i gminy Pińczów

- po 50 roku życia

4. Forma prac:

Utwór dla dzieci pisany wierszem bądź prozą, tematyka dowolna (wydruk komputerowy nie 

może przekraczać 6 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 

wiersza) dostarczony w formie papierowej oraz w zapisie elektronicznym (CD, pendrive).

 

5. Przebieg konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie bajki dla dzieci, a następnie dostarczenie jej 

do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury wraz z kartą zgłoszeniową.                    

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku podczas spotkania w PSCK.               

Polegać będzie ono na głośnym czytaniu bajek przed publicznością, którą stanowić będą 

dzieci. To oni, przy udziale  jednej osoby od organizatora wybiorą najlepsze utwory.

6. Nadsyłanie prac do: 28.09.2018 roku wraz z kartą zgłoszeniową



7. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres:                                                                    

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. J Piłsudskiego 2a, 28- 400 Pińczów

psck@psck.pl

Z dopiskiem: Konkurs Literacki  „BAJKA DLA WNUCZKA” 

8. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego: październik 2018

9. Do prac literackich należy dołączyć  czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową 

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

10. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione prace  przechodzą na własność 

PSCK jako dokumentacja konkursu. 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

12. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sekretariacie PSCK                 

lub  pod nr tel. 41-357-24- 24.



KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konkurs literacki

„Bajka dla wnuczka”

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Imię i nazwisko

Wiek

Adres, telefon kontaktowy, 

adres e-mail

Tytuł pracy



1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 
danych Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, 
ul. J. Piłsudskiego 2A w celu udziału oraz udostępniania informacji o wynikach 
konkursu literackiego „Bajka dla wnuczka”. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania. 

…...................................................
Czytelny podpis uczestnika / data

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L nr 119),

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Pińczowskie  Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, 
ul. J. Piłsudskiego 2A;

2. Inspektorem ochrony danych w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury jest 
pan Grzegorz Jankowski, e-mail: g.jankowski@psck.pl, tel. 413572424 w. 114.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie 
literackim „Bajka dla wnuczka” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  osoby upoważnione - pracownicy 
PSCK, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto-

wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność 
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 
niezbędne do udziału w konkursie. 

10. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych
w celach innych niż cel, dla którego je zebrano. 

mailto:g.jankowski@psck.pl

	- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),

