
Regulamin konkursu literackiego  

„Fantastyka w roku Stanisława Lema” 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi. 

II. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. rozwijanie kreatywności i pobudzanie kreatywnego myślenia, 

2. doskonalenie umiejętności pisania, 

3. uczczenie wybitnego polskiego pisarza, Patrona Roku 2021 – Stanisława Lema, 

4. popularyzacja twórczości i nowatorskich idei Stanisława Lema, 

5. upowszechnianie czytelnictwa. 

III. ZASADY I TRYB PROWADZENIA KONKURSU 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie opowiadania science fiction inspirowanego 

twórczością Stanisława Lema. Możliwe jest wykorzystanie postaci obecnych w twórczości Autora. 

3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać jedną pracę o objętości do 14 000 znaków 

łącznie ze spacjami. 

4. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

nieprezentowanymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 

deklaracji o tych faktach. 

5. Każda praca powinna być podpisana pseudonimem autora. 

6. Prace będą oceniane przez komisję wewnętrzną składającą się z pracowników Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Czeladzi, powołaną specjalnie do tego celu. Wytypują oni maksymalnie dziesięć  

najlepszych prac. 

7. Prace te zostaną przekazane komisji zewnętrznej, składającej się z nauczycieli języka polskiego 

z czeladzkich szkół podstawowych. 

8. Komisja zewnętrzna oceni otrzymane prace i wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc. 

9. Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, styl literacki, spójność formy, poprawność gramatyczna 

i ortograficzna, ogólne wrażenie artystyczne. 



10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu Facebook Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Czeladzi poprzez publikację imienia, nazwiska, pseudonimu laureata. 

11. Z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą mailową lub telefoniczną. 

12. Uczestnik konkursu poprzez przesłanie swojej pracy oświadcza, że zapoznał się z regulaminem 

i akceptuje jego treść. 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów prac nagrody rzeczowe: 

• - I miejsce -  zestaw: klawiatura i myszka o łącznej wartości około 600 zł 

• - II miejsce – słuchawki o wartości 400 zł 

• - III miejsce – myszka o wartości 300 zł 

2. Fundatorem nagród jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi. 

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość 

pieniężną. 

V. TERMINY 

1. Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora do dnia 27 października 2021 roku. 

2. Do pracy należy dołączyć podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego: klauzulę Informacyjną, 

Metryczkę osobową oraz Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Powyższe dokumenty 

stanowią załączniki nr 1-3 do niniejszego Regulaminu. Prace bez ww. dokumentów nie będą brały 

udziału w konkursie. Niniejsze dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą 

konkursu „Fantastyka w roku Stanisława Lema”, a także podpisanej pseudonimem autora. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się w jak najszybszym, możliwym do bezpiecznego zrealizowania terminie, 

o czym poinformujemy na stronie internetowej oraz profilu Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Czeladzi. 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora. 

2. Zgłoszone prace stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

3. Uczestnicy zgłaszając pracę przenoszą na Organizatora prawa autorskie do jej publikacji w całości lub 

w części na następujących płaszczyznach: 

1) zamieszczenie utworu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Czeladzi, 

 2) zwielokrotnienie utworu i wprowadzenie utworu do obrotu dowolną dostępną techniką, 

3) opracowanie utworu, 



4) wykorzystanie jako część składowa innych materiałów lub utworów, 

5) wprowadzanie do obrotu za pomocą druku, w czasopismach, albumach  i w ramach produkcji 

elektronicznej oraz na nośnikach danych, 

6) prawo do użycia utworu jako materiałów promocyjnych i reklamowych, digitalizacyjnych, 

7) prawo do rozpowszechniania utworu na forum publicznym, na nośniku dowolnie dostępnym. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

5. Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy na konkurs gwarantuje, że napisał pracę samodzielnie i posiada do 

niej pełne prawa autorskie. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez 

dokonanie zgłoszenia konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko 

Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik. 

6. Regulamin konkursu wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej 

http://mbp.czeladz.pl/  

http://mbp.czeladz.pl/


Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu literackiego 
„Fantastyka w roku Stanisława Lema” 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi 

(kod pocztowy: 41-250) przy ul. 1 Maja 27; tel. 32 265 10 02, 

2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem 

wiejak.agnieszka098@gmail.com, 

3. dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

konkursu, a także w celach marketingowych i promocyjnych administratora, na podstawie art. 6 ust 1 

pkt. a RODO, dane w postaci imienia i nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz 

portalu Facebook Organizatora celem ogłoszenia wyników, dane w postaci wizerunku zostaną 

opublikowane na Stronie internetowej i Facebooku Organizatora w celach marketingowych, 

promocyjnych, digitalizacyjnych. 

4. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane 

innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym 

do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych 

w poufności w procesie ich przetwarzania. 

5. dane osobowe uczestnika konkursu, które są zawarte w metryczce, będą przechowywane przez okres 

działalności statutowej Organizatora,  w przypadku przyznania nagród - dane osób nagrodzonych 

będą przetwarzane do celów księgowych przez okres 5 lat, dane w postaci wizerunku uczestnika 

przetwarzany będzie przez okres działalności statutowej organizatora, a także zgodnie z przepisami 

dotyczącymi praw autorskich i praw pokrewnych. 

6. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do: 

a) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

8. podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego 

spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie. 

….........................................................      …....................................... 
Miejscowość, data         Podpis 

 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu literackiego 
„Fantastyka w roku Stanisława Lema” 

 

METRYCZKA OSOBOWA 

 

pseudonim ….................................................................................................. 

imię i nazwisko …........................................................................................... 

szkoła, klasa …............................................................................................... 

adres e-mail …............................................................................................... 

numer telefonu ….......................................................................................... 

 

 

 



Załącznik nr 3 
do Regulaminu konkursu literackiego 
„Fantastyka w roku Stanisława Lema” 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
………………………………………………………………………………… 
(numer telefonu) 
 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam (em) się z Regulaminem konkursu literackiego „Fantastyka w roku Stanisława Lema” , 

organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi i wyrażam zgodę 

na udział mojego dziecka ………….……………………………………………………...………………………..…………… 

w  ww. konkursie. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka dla celów 

związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, szkoła, klasa - na podstawie Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

1. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej i profilu Facebook 

Organizatora. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora zgodnie z zapisami regulaminu 

konkursu. 

3. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko napisało osobiście, a praca nie była zgłaszana na żaden konkurs, 

nigdzie publikowana ani nagradzana. 

4. Zapoznałam (em) się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich 

oraz dziecka, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe 

warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku., zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

………………………………………………………….. 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


