
REGULAMIN KONKURSU

TYTUŁ: KONKURS NA NAJLEPSZE OPOWIADANIE ŚWIĄTECZNE

ZWIĄZANE Z GMINĄ KROCZYCE

Cele konkursu:

– pobudzanie  aktywności  literackiej  wśród  mieszkańców  Gminy  Kroczyce  i  powiatu
zawierciańskiego,

– kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego,

– promocja Gminy Kroczyce.

Warunki uczestnictwa:

– Przedmiotem  konkursu  jest  napisanie  opowiadania  świątecznego  związanego
z Gminą Kroczyce.

– Konkurs  adresowany  jest  do  mieszkańców  Gminy  Kroczyce  oraz  całego  powiatu
zawierciańskiego.

– Uczestnik  konkursu  przenosi  swoje  autorskie  prawa  majątkowe  do  opowiadania
na organizatorów konkursu.

– Jeden uczestnik może przesłać jedno opowiadanie konkursowe.

– Temat: Ukryty skarb w Kroczycach.

– Opowiadanie  powinno  mieć  maksymalnie  10  000  znaków,  czyli  około  dwie  strony A4
czcionką Times New Roman r. 12.

– Akcja opowiadania powinna toczyć  się głównie na terenie Gminy Kroczyce (lub też na
terenie całej Jury Krakowsko – Częstochowskiej) w okresie świątecznym: 1.12 – 6.01.

– Opowiadanie  konkursowe  prosimy  przesłać  w  terminie  do  24.12.2022r.  na  maila:
kontakt@dk-kroczyce.pl z  tytułem  wiadomości  „Opowiadanie  konkursowe”  wraz
z  wypełnionym  Zgłoszeniem  Konkursowym  –  wzór  zgłoszenia
w załączniku do regulaminu.

– Ogłoszenie wyników nastąpi  po 06.01.2023r.  na profilach Domu Kultury w Kroczycach
oraz  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Kroczycach  na  Facebooku  oraz  na  stronach
internetowych: www.dk-kroczyce.pl oraz www.bibliotekakroczyce.pl 

– dla autora najlepszego tekstu przewidujemy nagrody rzeczowe.

Organizatorem  konkursu  jest  Dom  Kultury  w  Kroczycach  oraz  Gminna  Biblioteka  Publiczna
w Kroczycach.

mailto:kontakt@dk-kroczyce.pl
http://www.bibliotekakroczyce.pl/
http://www.dk-kroczyce.pl/


ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
KONKURS NA NAJLEPSZE OPOWIADANIE ŚWIĄTECZNE ZWIĄZANE 

Z GMINĄ KROCZYCE

1. Imię i nazwisko uczestnika: 

…………………………………………………………………………………………………

2. Adres uczestnika: ……………………………………………………………………………..

3. Aktualny numer telefonu oraz adres mail: …............................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja  dla  uczestników  „KONKURSU  NA  NAJLEPSZE  OPOWIADANIE  ŚWIĄTECZNE  ZWIĄZANE
Z GMINĄ KROCZYCE” 
Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.
 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1)  administratorem  danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  Dom  Kultury  w  Kroczycach,
ul. Batalionów Chłopskich 11, 42-425 Kroczyce reprezentowany przez dyrektora Leopolda Stawarza,
2)  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  zadań  ustawy z  dnia  25  października  1991  r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,
5)  każdy z  uczestników konkursu  posiada  prawo  do  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dk-kroczyce.pl.

…………………………………………………...

(data i czytelny podpis osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego)

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SPRAW ORGANIZACYJNYCH DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ I POPRZEZ SMS. 

Wyrażam  zgodę  na  wysyłanie  informacji  dotyczącej  spraw  organizacyjnych  związanych  z  konkursem  przez
Dom Kultury w Kroczycach z siedzibą przy ul. Bat. Chłopskich 11 drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS
zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).

…………………………………………………...

( data i czytelny podpis osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego)

AKCEPTACJA REGULAMINU KONKURSU

Oświadczam, że zapoznałem się z  regulaminem „KONKURSU NA NAJLEPSZE OPOWIADANIE ŚWIĄTECZNE
ZWIĄZANE Z GMINĄ KROCZYCE”.

…………………………………………………...

(data i czytelny podpis osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego)
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