
REGULAMIN KONKURSU 

”Nie dla wojny!”

NA LIST BĘDĄCY APELEM O POKÓJ NA ŚWIECIE

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu na list, będący apelem o pokój na świecie pn. ”Nie dla

wojny!” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu, ul. Parkowa 1, 27-

600 Sandomierz.

2.  Celem konkursu  jest  zwrócenie  uwagi  młodego  pokolenia  na  uniwersalne  wartości,  jakimi  

są pokój,  poszanowanie dla  kultury i  dziedzictwa innych narodów oraz wypracowanie postawy

odpowiedzialności za pielęgnowanie powyższych wartości.

3.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  polskich  i  ukraińskich  uczniów  z  klasy  VI-VIII  Szkoły

Podstawowej.

4.  Prace  konkursowe  muszą  posiadać  formę  listu  otwartego,  skierowanego  do  rządzących

państwami, ale nie muszą się odwoływać do rzeczywistych przedstawicieli tych państw. 

5. Prace należy złożyć osobiście w tymczasowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy  

ul.  Armii  Krajowej  1 lub wysłać do dnia  30 maja 2022 r.  do godziny 16.00 na  adres  e-mail:

kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU:

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.

4. Prace konkursowe można zgłaszać  za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika Konkursu 

oraz indywidualnie do dnia 30 maja 2022 r. na adres mailowy : 

kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com

lub składać je w tymczasowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu przy 

ul. Armii Krajowej 1

5. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jeden utwór (list).

6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego i zgodę 
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na wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 

7. Oceniane będą tylko prace zawierające pełne dane.

8. Nadesłane prace wraz z kartą zgłoszenia bez zgody dot. udziału w Konkursie nie zostaną 

uwzględnione.

9. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną drukiem kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), 

z danymi autora, szkoły i opiekuna.

10. Wszystkie prace powinny być opatrzone tytułem oraz zawierać: 

a. imię i nazwisko autora; 

b. nazwę, adres i e-mail szkoły oraz klasę; 

c. zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

§3.

PRACA KONKURSOWA

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

1. Podejmować temat Konkursu;

2. Liczyć minimalnie ½ strony A4, a maksymalnie 2 strony formatu A4, powinna być napisana 

komputerowo w programie Word (marginesy: 2-2,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar 

czcionki: 12, odstępy między wierszami–interlinia –1,5);

3. Prace, stanowiące przedmiot Konkursu, uczniowie wykonują indywidualnie i samodzielnie. 

4. Praca przekazana do niniejszego konkursu nie może być nagrodzona w innych konkursach, 

§4

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. W ocenie prac konkursowych będzie brana:

a) poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna, 

b) estetyka tekstu, 

c) samodzielność pracy

d) zachowanie i znajomość wyznaczników gatunkowych listu

e) sposób (oryginalność) ujęcia tematu

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 4 czerwca  2022 roku podczas Miejskiego Dnia Dziecka 

zaplanowanego przy ul. Portowej 24 w Sandomierzu. 

3. Nagrodzeni zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach Konkursu w oparciu o dane z 
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karty zgłoszenia.

5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora 

i partnerów.

§5.

NAGRODY W KONKURSIE

Laureaci trzech pierwszych miejsc (I, II, III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizator 
zastrzega sobie również prawo do wyłonienia osób wyróżnionych. 

§ 6

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.

3.Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zrzeczenie się praw autorskich do pracy na rzecz 
Organizatora i zgodę na jej ewentualną publiczną prezentację. 

4.Nadesłane listy nie mogą być wcześniej publikowane. 

5.Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

6. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika 
konkursu w celach z nim związanych. 

7.Uczestnik nie ponosi żadnych opłat w związku z otrzymaniem nagrody. 

8.Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w 4 czerwca  2022 r. 
na placu przy ul. Portowej 24. 

9.Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na uroczystość podsumowania Konkursu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu ”Nie dla wojny!”” jest Miejska 
Biblioteka Publiczna w Sandomierzu,ul. Parkowa 1, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 24 10, e-mail: 
kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com  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.

- Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu - 
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