
  
 

 
„PEWNEGO RAZU W BIELSKU-BIAŁEJ… 

Regulamin Konkursu na opowieść lub legendę związaną z naszym miastem. 
 

 
I. USTALENIA WSTĘPNE  

• Organizatorem konkursu jest: Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, ul. Juliusza 
Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała. 

• Konkurs jest częścią projektu „BB dla dzieci w sieci”, realizowanego w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”. 

• Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych dla dzieci od 7 do 12 lat  
i młodzieży od 13 do 18 lat. 

• Celem konkursu jest działanie on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych  
i cyfrowych młodych bielszczan.  

• Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a 5 z nich posłuży za scenariusze zrealizowanych w 
ramach projektu filmów animowanych. 

• 5 najlepszych nagrodzonych prac zostanie nagrana dźwiękowo, następnie zaanimowana przy 
wykorzystaniu techniki animacji poklatkowej oraz technik cyfrowych. Filmy animowane 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu i na kanale Youtube. 

• Organizator zastrzega sobie prawa do:  
• wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  
• odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,  
• nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,  
• rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.  

 
II. ZASADY KONKURSU  
 

• Konkurs trwać będzie od 29 czerwca 2020 r. do 10 sierpnia 2020 r.  Ostateczny termin 
dostarczania prac to 10 sierpnia br.  

• Do konkursu przyjmowane są prace:  
• w dowolnej konwencji literackiej, 
• pisane dowolnym stylem literackim,   
• liczące maksymalnie 4 strony A4 (standardowy margines: 2,5 cm, czcionka: Calibri 12, 

liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 3 500. 
• napisane w języku polskim,  
• dotąd niepublikowane.  
• podpisane imieniem i nazwiskiem autora, 
• zawierające dane kontaktowe autora. 

• Każdy z uczestników może dostarczyć maksymalnie 2 prace.  
• Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.  
• Nadesłanie pracy sanowi jednocześnie akceptację postanowień niniejszego regulaminu w tym 

zasad przetwarzania danych osobowych.  
 
III. Dostarczanie prac.  

• Prace należy przesłać na adres mailowy: kubiszowka@mdk.bielsko.pl, wpisując w temacie 
maila: Konkurs na opowieść lub legendę o Bielsku-Białej _imię nazwisko_wiek. 

• W kategorii dzieci od 7 do 12 lat dopuszcza się dostarczenie prac napisanych przez dzieci 
odręcznie i wysłanie ich skanów na adres mailowy kubiszowka@mdk.bielsko.pl lub nadesłanie 
prac tradycyjną pocztą na adres:   
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Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 
ul. Juliusza Słowackiego 17 
43-300 Bielsko-Biała 
Z dopiskiem: Konkurs na opowieść lub legendę związaną z Bielskiem-Białą. 

 

• Do pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA zawierającą zgodę na publikację  
o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy i danych osobowych przez Dom 
Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej na oficjalnej stronie internetowej Domu Kultury, 
profilu FB oraz YOUTUBE. Kartę zgłoszenia podpisuje jeden z rodziców lub opiekunów 
uczestnika konkursu. 
Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

• Dostarczenie pracy zgodnie z pkt 1 wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.  

• Prace oceniane są przez członków jury.  
• Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, 

samodzielność i oryginalność, włączenie w treść pracy motywów związanych z historią i 
dziedzictwem kulturowym Bielska-Białej. 

• Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 sierpnia 2020 r. 
 
V. NAGRODY  

• Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 
 
 
VI. DANE OSOBOWE  
  

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.  

• Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem upoważnionym pracownikom administratora 

i organom upoważnionym na mocy prawa.   

• Zgoda na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu jest określona w formularzu 

zgłoszeniowym. 

• Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także 

możliwość ich poprawiania. 

• Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych w 

zgłoszeniach do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 

Bielsko-Biała. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie konkursu. Dane są 

przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę art. 6 ust 1 lit a). Sposób przetwarzania danych 

osobowych oraz prawa przysługujące Państwu z tego zakresu zawarto w klauzuli informacyjnej 

na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl, zakładka RODO (informacja o przetwarzaniu 

danych osobowych). W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowym możecie się 

Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@mdk.bielsko.pl 

 

http://www.mdk.bielsko.pl/

