
REGULAMIN KONKURSU 

„OLKUSZ CZASÓW JANA JARNY” 

Kategoria literacka 

 

I. Organizator Konkursu:  

Konkurs organizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu. 
 

II. Cele Konkursu:  

Celem konkursy jest: zainteresowanie młodzieży historią regionalną i wzmacnianie więzi 

regionalnych, promowanie postaw patriotycznych i wzorca świadomego własnej tożsamości obywatela, 

kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny poprzez odkrywanie historii lokalnej i jej zasobów 

źródłowych, budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe 

oraz wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości i potrzeby utrwalenia. 
 

III. Zasady Konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z 

powiatu olkuskiego. 

2. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii literackiej jest napisanie opowiadania, którego 

temat będzie bezpośrednio nawiązywał do pamiętników Jana Jarny. 

3. Wymagania dotyczące zgłoszonych tekstów: forma – opowiadanie; czcionka – Times New 

Roman r. 12, interlinia – 1,15; ilość stron 2-5. Prace powinny zostać dostarczone do 

Organizatora w formie papierowej (wydruk) lub cyfrowej nieedytowalnej (plik .pdf) na 

dowolnym nośniku lub wysłane na e-mail katarzynakulman@biblioteka.olkusz.pl. W przypadku 

tekstu przesłanego w pliku edytowalnym (typu .doc) konieczne jest dostarczenie do 22.10.2018 

r. również wydruku tej pracy konkursowej. 

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i 

klasę, nazwę szkoły, numer telefonu rodzica/opiekuna. 

5. Termin zgłaszania tekstów upływa 22.10.2018 r. 

6. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji zgłoszonych przez Uczestników opowiadań. 
 

III. Przebieg Konkursu  

1. Konkurs poprzedzony będzie warsztatami literackimi, na których uczestnicy dowiedzą się m. in. 

jak napisać dobre opowiadanie. 

2. Warsztaty zrealizowane będą 26.09.2018 r. w siedzibie Organizatora (godziny zostaną podane 

w terminie późniejszym). 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny i obliguje do wzięcia udziału w Konkursie. Ilość miejsc na 

warsztatach jest ograniczona do 30 osób; decyduje kolejność zgłoszeń. Termin rezerwacji miejsc 

na warsztatach upływa 25.09.2018 r. 

4. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od udziału w warsztatach. 

5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Wszystkie prace 

przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji Konkursowej. 

6. Przewiduje się nagrody: I, II, III miejsce. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i zastrzega 

możliwość innego podziału nagród, niż przewidziany, przy czym całkowita pula określona przez 

organizatora nie ulegnie zmianie. 

7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas finału Konkursu, który odbędzie 

się w drugiej połowie listopada w Czytelni PiMBP w Olkuszu. 

8. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych 

w niniejszym Regulaminie. 

9. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi 

komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej 

www.biblioteka.olkusz.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie. 



IV. Publikacja tekstów 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentacji tekstów konkursowych podczas finału 

Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fragmentów lub wybranych opowiadań. 
 

V. Dodatkowe informacje  

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, przy czym brak 

przekazania danych osobowych oraz wyrażenia wymaganych do celów realizacji Konkursu zgód 

uniemożliwia udział w Konkursie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej oświadczenia, 

wypełnionego przez opiekunów prawnych uczestnika Konkursu (zał. 1b), będącego 

załącznikiem do Regulaminu Konkursu. Prace bez oświadczenia nie biorą udziału w Konkursie. 

4. W wyżej wymienionym oświadczeniu opiekunowie prawni uczestnika Konkursu wyrażają zgodę 

na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych dziecka przez Organizatora 

Konkursu (wyłącznie w celach związanych z Konkursem) oraz na publikację ich wizerunku i 

nieodpłatnej prezentacji pracy konkursowej. 

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te opowiadania, które nie były wcześniej publikowane 

ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę autora i jego opiekunów prawnych na postanowienia 

zawarte w niniejszym Regulaminie. Zgłaszający pracę oświadcza, że utwór stanowi w całości 

dzieło oryginalne i nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na 

odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu prezentacji i/lub rozpowszechniania filmu. 

7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie odpowiadają za naruszenie dóbr 

osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i 

zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony 

praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. PiMBP w Olkuszu 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez 

autorów zgłoszonych do Konkursu prac.  

8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatorów. 

9. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz 

przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy 

zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 

133, poz. 883 z późn. zm.). 

10. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator. Kwestie nienormowane Regulaminem a 

dotyczące Konkursu zawsze rozstrzyga Organizator. 
 

VII. Kontakt z Organizatorem: 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu  

ul. Fr. Nullo 29b; 32-300 Olkusz  

tel. 32/643-06-19 (Katarzyna Kulman, Agnieszka Ryszka) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1b do Regulaminu 

 

 

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

...................................................                                                                  (miejscowość, data) 

................................................... 

................................................ 

................................................ 

(imię i nazwisko, adres osoby podpisującej oświadczenie) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(osoba niepełnoletnia) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko)  w warsztatach i Konkursie „Olkusz czasów Jana Jarny” organizowanych w Powiatowej i 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu oraz w podsumowaniu Konkursu (finału projektu). 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) 

oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez PiMBP w Olkuszu dla potrzeb 

przeprowadzenia wydarzenia.  

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w 

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu przepisami Instrukcji Kancelaryjnej. 

Wyrażam również zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas 

warsztatów w dniu 26.09.2018 r. i podsumowania Konkursu (finału projektu) na stronie internetowej i 

fanpage'u Biblioteki oraz na lokalnych portalach (www.umig.olkusz.pl, www.sp.olkusz.pl, 

www.olkuszanin.pl, www.olkuski.pl) i w lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem 

fotorelacji z jego przebiegu.  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych jest dobrowolne, jak 

również o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawienia lub 

usunięcia. 

Wyrażam też zgodę na prawo do nieodpłatnej prezentacji pracy wykonanej przez moje dziecko 

na wymienionych polach eksploatacji: na wystawie, w Internecie, w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych oraz na udostępnianie tych prac innym 

zainteresowanym podmiotom wyłącznie w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach 

eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Imprez PiMBP w Olkuszu. 

 

 

.......................................... 
 

.......................................... 
  Podpisy opiekunów prawnych 


