REGULAMIN
1. Organizator Konkursu: Redakcja Nowin
Andrychowskich i Radia Andrychów
2. Cel Konkursu:
- stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej
twórczości.
- inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
- stworzenie możliwości debiutu literackiego osobom do tej pory niepublikującym.
- promocja literatury, propagowanie czytelnictwa oraz instytucji Biblioteki.
I. Zasady Konkursu:
1. Konkurs trwa od 14 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i adresowany jest do mieszkańców Gminy
Andrychów.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Nadesłany tekst musi być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną
w konkursach literackich. Wiersz / limeryk / fraszka itp. nawiązujące do tematu konkursu
wybranego przez redakcję.
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz / limeryk / fraszkę itp. w języku polskim,
czcionką 12 Times New Roman, na papierze formatu A4, w ilości 250 znaków wydruku
komputerowego ze spacjami bądź odręcznie.
5. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę o treści nawiązującej do danego tematu
konkursu.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest doręczenie wydrukowanego lub napisanego odręcznie
wiersza / limeryku / fraszki itp., wraz z podanymi danymi (imię, nazwisko, numer telefonu
kontaktowego)
7. Utwory złożone w redakcji NA nie podlegają zwrotowi.
II. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do końca każdego miesiąca 2019 roku (do godziny 14.00) w Redakcji Nowin
Andrychowskich i Radia Andrychów lub przesłać pocztą na adres: Redakcja Nowin
Andrychowskich i Radia Andrychów, ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów.
III. Kryteria oceny:
1. Prace literackie zostaną ocenione (na zasadzie anonimowości) przez Jury, w skład którego
wchodzą członkowie Redakcji Nowin Andrychowskich, którego decyzje będą ostateczne
i nieodwołalne.
2. Jury dokona oceny utworów pod względem:
- zgodności z tematyką;
- twórczego charakteru utworu;
- poprawności stylistycznej i językowej;
- samodzielności i oryginalności.
3. O wynikach Konkursu laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie. Imiona i nazwiska
zwycięzców zostaną ogłoszone w porannej audycji Radia Andrychów o godz. 8:30 oraz na portalu
Nowin Andrychowskich.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
5. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe – upominki niespodzianki. Zwycięzcy nagrody nie
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej
ekwiwalentu pieniężnego.

6. Nagrodzona praca zostanie wydrukowana w miesięczniku Nowiny Andrychowskie – bez prawa
do wynagrodzenia.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów oraz
na portalu www.radioandrychow.pl.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie z siedzibą: ul. Krakowska 74,
34-120 Andrychów, moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu w celu przeprowadzenia oraz
wyłonienia Laureatów Konkursu Poetyckiego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie
prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który
dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
Administrator opublikuje moje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska w miesięczniku Nowiny Andrychowskie,
na portalu www.radioanadrychow.pl oraz na antenie Radia Andrychów.

