
Regulamin  

konkursu na opowiadanie „A co, jeśli to miłość?” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach. 
 

2. Cele konkursu:  
a) Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich, 
b) Promocja czytelnictwa w Gminie Bojszowy. 

 
3. Adresaci konkursu: 
a) Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Bojszowach. 
 

4. Warunki uczestnictwa: 
a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie samodzielnie stworzonego opowiadania 

o miłości. Format: minimum 1 strona A4 (czcionka Arial rozm. 12). 
b) Prace konkursowe należy przesłać do 13 lutego 2021 roku na adres:  

kontakt@biblioteka.bojszowy.pl z dopiskiem „Miłość”. W wiadomości należy podać imię, 
nazwisko i wiek autora. 
 

5. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Wyłoniony zostanie jeden 
zwycięzca oraz prace wyróżnione. 
 

6. Zwycięskie opowiadanie zostanie wydrukowane i będzie rozdawane odwiedzającym 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Bojszowach do końca lutego b.r. Utwór w takiej formie 
będzie oznaczony inicjałami twórcy. 

 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.02.2021r. 

 
8. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego 

Uczestnika jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny, udziela Organizatorowi 
bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania 
z  autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub 
części,  stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej 
polach eksploatacji:  
1)Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub 
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich 
kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 
2)Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 
3)Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 
 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu. 
 

10. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje 
podejmuje Organizator. 
 

 
 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie! 



 
Załącznik do  
Regulaminu konkursu  
na opowiadanie „A co, jeśli to miłość?” 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:    

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach  z siedzibą w Bojszowach,   43-220 Bojszowy  

ul. Gościnna 6  

reprezentowana przez  Dyrektora   

tel. : 32 21 89107 

mail: kontakt@biblioteka.bojszowy.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  

tel. : 32 21 89107  

mail: iod@biblioteka.bojszowy.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na 

publikację wizerunku, oraz na przekazanie danych innym podmiotom (strona internetowa 

biblioteki, Facebook, lokalna prasa). 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich w zakresie wymaganym 

przez administratora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie. 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 
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