
Regulamin
Powiatowego  Konkursu Literacko-Historycznego
z okazji stulecia odzyskania niepodległości,  pn.:

 „Otwórz szufladę po 100 latach”- historie rodzin,
osób, przedmiotów i zdjęć.

 I. Organizator:
        Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

II. Cel konkursu: zainteresowanie młodzieży historią swojego regionu i swojej rodziny, budowanie więzi 
z rodzinnym regionem oraz rozwijanie zainteresowań dziennikarskich uczniów.

III. Postanowienia ogólne i zasady:

1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
I kategoria: młodzież klas V –VIII szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.
II kategoria – uczniowie szkół średnich powiatu wieruszowskiego.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie opowiadania lub reportażu prawdziwego
zdarzenia z okresu od powstania styczniowego, poprzez I i II wojnę światową, działalność
opozycyjna PRL, stan wojenny do czerwcowych wydarzeń 1989 r., którego uczestnikiem lub
świadkiem był członek rodziny, sąsiad, znajomy rodziny.

3. Do prac można dołączyć kopie starych fotografii lub dokumentów potwierdzających spisane
wydarzenia lub ich losy.

4. Kryteria oceny prac: osadzenie w realiach historycznych, atrakcyjność formy literackiej, poprawność
językowa, estetyka pracy.

5. Najciekawsze opowiadania/reportaże zostaną opublikowane i wydane w formie broszury.
6. Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2018 r.
7. Prace konkursowe wraz z podpisanymi załącznikami należy przesłać na adres e- mail:

pbpwieruszow@wp.pl lub na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, ul. Ludwika
Waryńskiego 11, 98-400 Wieruszów z dopiskiem „Konkurs Literacki”.

8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 r. Organizator powiadomi laureatów pocztą

elektroniczną lub telefonicznie.
10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację.
11. Wszelkich informacji związanych z konkursem można uzyskać w Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 11 lub tel. 62/ 78 31 188.
12. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.pbp-wieruszow.pl

IV. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Wieruszowie ( PBP w Wieruszowie ) jako Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązana jest do
wdrożenia oraz stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

http://www.pbp-wieruszow.pl
mailto:pbpwieruszow@wp.pl


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Wieruszowie. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

 - telefonicznie: 627831188
- listownie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie ul. Waryńskiego 11, 98-400 Wieruszów,
- e-mail: pbpwieruszow@wp.pl
2. W PBP w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można

skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail:slawek6808@op.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
- organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach na podstawie

art. 6 ust. lit. a RODO;
- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

5. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do
realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmiot wnioskujący o udostępnienie danych
osobowych. Odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do
treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w
PBP w Wieruszowie, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego  w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań przez PBP w Wieruszowie. Podanie
danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa. Podanie
danych jest dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w celu zawarcia umowy. 
W przypadku niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub
niemożliwość zawarcia umowy.

11. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

V. Załączniki :

1. Karta zgłoszenia
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób opisanych w ramach konkursu.




