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REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
NA KRÓTKĄ FORMĘ PROZATORSKĄ LUB WIERSZ   

POD HASŁEM „MIASTU NA URODZINY - 800-LECIE LUBANIA” 
 
 
I. USTALENIA WSTĘPNE: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Grupa Literacka NURT w Lubaniu przy współpracy z 
Klubem Liderów Młodzieżowych przy Lokalnym Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Lubaniu. 
 

2. Konkurs jest skierowany wyłącznie do mieszkańców Dolnego Śląska. 
 

3. Hasło przewodnie brzmi: „Miastu na urodziny – 800-lecie Lubania” i niech stanowi inspirację, punkt 
zaczepienia myśli. Forma i temat utworów dowolny. 

 

4. Celem konkursu jest: 

 integracja społeczności lokalnej wokół kultury/historii/dziedzictwa kulturowego; 
 inspiracja do rozwijania własnej twórczości literackiej; 
 zachęcenie do tworzenia utworów z miastem Lubań w roli głównej lub w tle, dla uczczenia 800-

lecia miasta; 
 zebranie prac do almanachu pokonkursowego. 
 

 
II. ZASADY UCZESTNICTWA:  
 

1. W konkursie mogą wziąć udział autorzy mieszkający na Dolnym Śląsku, bez względu na 
przynależność do stowarzyszeń czy związków twórczych. 

 

2. Prace literackie będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

 I – dzieci i młodzież, czyli osoby do 18 lat; 
 II – osoby dorosłe. 
 

3. Nadesłane prace: 

 jeden fragment prozy o objętości maksymalnie 2 stron A4 (do 5000 znaków ze spacjami); 
 zestaw wierszy (maksymalnie 3). 

Teksty mogą być wcześniej publikowane, muszą być jednak indywidualną pracą autora. 
Jeden autor może przysłać jedną pracę w każdej kategorii (proza/wiersz). 
 
4. Termin konkursu: 
Przesyłanie prac: 

 start: 01.06.2020 od godziny 00:00 
 meta: 30.06.2020 do godziny 23:59 

Ogłoszenie wyników: do 10 sierpnia 2020r. 
 
5. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem i przesłać razem z oświadczeniem wyłącznie drogą 
elektroniczną na adres dgl.nurt@gmail.com 
W temacie maila należy podać hasło „Konkurs literacki” oraz kategorię wiekową I lub II. 
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6. W osobnym pliku należy przesłać zdjęcie lub skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia. 
UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich – oświadczenie musi być podpisane przez 
rodzica/opiekuna prawnego. 
Prace nadesłane bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę. 
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania 
praw autorskich. 
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w almanachu 
pokonkursowym oraz w lokalnych mediach (drukowanych i internetowych), wraz z podaniem imienia 
i nazwiska autora, bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego. 
 
9. Zgłoszenie zestawów do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na 
wykorzystanie danych osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu. 
 
10. Prace konkursowe zostaną ocenione przez  niezależne Jury powołane przez organizatora. 
 
11. Nagrodami w konkursie są drobne upominki rzeczowe i dyplomy oraz publikacja w almanachu 
pokonkursowym.  Wszyscy autorzy wyróżnieni drukiem otrzymają po 1 egzemplarzu książki. 
Jeżeli sytuacja epidemiologiczna i przepisy pozwolą zostanie zorganizowana uroczystość wręczenia 
nagród i książek, jeśli nie, nagrody zostaną przesłane pocztą po zakończeniu konkursu lub będą do 
odbioru na terenie Lubania, w miejscu wskazanym przez organizatora. 
 
12. Regulamin konkursu i wzór oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Miasta Lubań pod 
adresem: www.luban.pl 
 
13. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „MIASTU NA URODZINY – 800-lecie Lubania – 
ONLINE” z programu „Dolnośląskie Małe Granty”. Operatorem Programu jest Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych. Dolnośląskie Małe Granty są dofinansowane ze środków budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 
1. Administratorem danych jest: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Kołłątaja 31, lok. 1-2, 50-004; wpisaną  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000215287; NIP: 8971713505; adres e-mail: dfop@dfop.org.pl; telefon: + 48 699 858 391. 
 
2. Dane będą  przetwarzane w celu sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego - Programu 
Dolnośląskie Małe Granty, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
 
3. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 
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5. Dane udostępnione przez Uczestnika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko  
w celu realizacji zadań wynikających z realizacji Programu Dolnośląskie Małe Granty i w związku  
z wykonywaniem postanowień Regulaminu programu. Odbiorcami danych mogą być również  
instytucje upoważnione z mocy prawa.   
 
6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu. 
 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 
8. Dane osobowe zgromadzone w celu udokumentowania realizacji projektu „MIASTU NA URODZINY 
– 800-lecie Lubania – ONLINE” będą przechowywane przez Administratora przez okres 6 lat, czyli w 
czasie wymaganym przez instytucje uprawnione do kontroli Programu. 
 
9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem - zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 
10. Dane uczestnika są przetwarzane przez Dolnośląską Grupę Literacką NURT w rozumieniu RODO, 
wyłącznie w celu realizacji projektu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej 
w  dn. 15.05.2020 pomiędzy Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych a Dolnośląską Grupą 
Literacką NURT. 
 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje 
organizator. 


