
Regulamin konkursu na najpiękniejszy list miłosny

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu na najpiękniejszy list miłosny są:

Miejska Biblioteka  Publiczna w Sandomierzu, ul. Parkowa 1,27-600 Sandomierz

 oraz Urząd Miejski w Sandomierzu , plac Księcia Józefa  Poniatowskiego 3.

2. Celem konkursu jest przybliżenie czytelnikom  listu jako „małej formy literackiej”. Konkurs ponadto 

ma za zadanie zachęcenie do rozwijania, zanikającej już powoli, tego rodzaju aktywności 

piśmienniczej oraz utrwalenie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego i dostępnego dla 

czytelnika. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 2.Zasady konkursu 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest  napisanie listu miłosnego (max. 2 strony  formatu A4). 

W liście wykorzystać należy następujące słowa: MIŁOŚĆ, SERCE, UCZUCIE, UWIELBIENIE, BLISKOŚĆ, ZACHWYT, 

ŻAR, AMOR, OGIEŃ, CZUŁOŚĆ . Wyżej wymienione słowa mogą być użyte w dowolnej formie 

gramatycznej.

2. Forma językowa listów oraz konwencja są otwarte. Mogą one mieć charakter pastiszu, parodii, 

a nawet zawierać rozmaite stylizacje czy też gry słowne. Przy ocenie listów brany będzie pomysł 

i poprawność językowa. 

3 . Listy należy składać do 10 lutego 2022 r . w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sandomierzu, przy ul. Armii Krajowej 1 lub wysłać na adres e-mail: 

mbp.sandomierz@poczta.onet.pl 

4. Spośród nadesłanych prac jury konkursu wyłoni  trzech laureatów konkursu 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania 

konkursu lub do odwołania konkursu. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu na  najpiękniejszy list miłosny  jest 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu,ul. Parkowa 1, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 24 10, 

e-mail: mbp.sandomierz@poczta.onet.pl 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

mbp.sandomierz@poczta.onet.pl  lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora

3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda 

uczestnika konkursu.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 6. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć dane osobowe uczestnika konkursu 

innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie 

skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia 

przetwarzania. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują uczestnikowi konkursu z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

  prawo dostępu do danych osobowych 

 prawo żądania ich sprostowania, 

 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.

10. Dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu.

mailto:mbp.sandomierz@poczta.onet.pl

