
 
 

 



 

    Konkurs na recenzję książki Władysława Strumskiego 

pisarza, publicysty, żołnierza Armii Krajowej  

w 100 rocznicę urodzin. 

 

 

Regulamin     
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs na recenzję książki w ramach  obchodów w Dębicy Roku Władysława Strumskiego. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy. 

3. Złożone prace powinny być autorskie, nigdy wcześniej nie publikowane. 

4. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 31.05.2022 r. w MIPBP w Dębicy przy  

ul. Akademickiej 10. 

 

 

II. CELE KONKURSU 

 

1. Popularyzowanie twórczości literackiej twórców regionalnych, propagowanie idei czytania. 

2. Promocja czytelnictwa literatury pięknej.  

3. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim. 

 

 

III. ADRESACI KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych miłośników twórczości Władysława 

Strumskiego.  

 

 

IV. TEMATYKA PRACY I JEJ WYKONANIE 

 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji książki- 

    Władysława Strumskiego. 

2. Format pracy: wydruk komputerowy, format A4, czcionka 12. 

3. Praca powinna być autorska, nigdy wcześniej nie publikowana. 

4. Każdy uczestnik składa 1 recenzję. 

 

V. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace należy składać do dnia 31.05.2022 r w siedzibie MIPBP w Dębicy 

   ul. Akademicka 10 lub przesłać na adres mailowy kontakt@mbpdebica.eu w tytule wpisując 

mailto:kontakt@mbpdebica.eu


„Konkurs  na recenzję książki Władysława Strumskiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie i dołączenie do pracy czytelnie 

wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) stanowiącą integralną część 

Regulaminu. 

3. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania, telefon kontaktowy, adres mailowy, tytuł recenzowanej książki. 

4. Prace nadesłane na konkurs mogą być bezpłatnie wykorzystane przez 

    Organizatorów w celach związanych z promocją Konkursu. 

5. Komisja ma prawo przyznania dodatkowych nagród. 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie 

    lub mailem. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora 

    konkursu oraz na FB MiPBP w Dębicy. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2022 roku na profilu FB biblioteki oraz na 

jej stronie internetowej.  

10. Organizator konkursu ufunduje nagrody rzeczowe uczestnikom - Laureatom konkursu 

oraz wyróżnionym. 

11. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują dyplomy.  

12. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane telefonicznie lub mailowo po 

ogłoszeniu wyników. 

 

 

VI. KRYTERIA OCENIANIA 

 

Prace oceni jury konkursu wg poniższych kryteriów: 

 przedstawienie problematyki utworu; 

 poprawność pracy pod względem merytorycznym oraz jej przydatność dla innych   

 czytelników, pomysłowość i kreatywność; 

 styl i forma wypowiedzi. 

  

 

VII. Ochrona własności intelektualnej  

 

1. Uczestnicy konkursu z chwilą nadesłania pracy udzielają Organizatorowi konkursu 

nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wy-

korzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzenie do pamięci komputera  

i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elek-

troniczną na jakimkolwiek nośniku;  

2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytwo-

rzonych zgodnie z pkt 1;  

3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

4) publicznej prezentacji prac konkursowych w postaci wystawy;  



5) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych  

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym prezen-

towanie prac konkursowych w prasie, telewizji.  

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przedstawio-

nej pracy.  

3. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę na 

udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 oraz przeniesienie autorskich praw ma-

jątkowych, o których mowa w ust. 3 wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.  

 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu  

i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub 

zawieszenia z ważnych przyczyn. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora, który uzyskuje prawo do umieszczania 

dostarczonych na konkurs prac (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na profilu FB  

i stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, jak rów-

nież w lokalnej prasie oraz na jej stronach internetowych i profilach społecznościo-

wych. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaak-

ceptowaniem ogólnego obowiązku informacyjnego RODO obowiązującego w Miej-

skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy, dostępnego na stronie www.mbp-

debica.eu oraz w siedzibie biblioteki. 

 

 

 

 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika konkursu  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
…..………………………………………….. 

  podpis  

POWIAT  
DĘBICKI 

PTRONAT HONOROWY 



 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych  

i mojego wizerunku na potrzeby organizacji Konkursu na recenzję książki Władysława 

Strumskiego pisarza, publicysty, żołnierza Armii Krajowej w 100 rocznicę urodzin, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

        

 

                                                                                    
              ………………………………………………………….…………………… 

                                                                                data i czytelny podpis  

POWIAT  
DĘBICKI 

PTRONAT HONOROWY 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 

RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-

bliczna w Dębicy, adres: ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MiPBP w Dębicy: iod@gmbpdebica.eu. 

3. Państwa dane osobowe: 

1) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego,  

w tym ogłoszenia laureatów; 

2) będą przekazywane członkom komisji konkursowej; 

3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilo-

wania; 

5) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przecho-

wywania i archiwizacji dokumentacji. 

4. Posiadają Państwo prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ogranicze-

nia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra-

wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w 

zakresie określonym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-

bowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

 


