Lokalna Grupa Rybacka
KASZUBY
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ul. P. Bukowskiego 2A, 83-333 Chmielno
tel/fax (58) 684 35 80, tel. kom. 0 530 530 733,
e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl

REGULAMIN KONKURSU
„LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ DZIECIOM BAJKI PISZE…”
1. Organizatorem konkursu literackiego pt.: „Lokalna Społeczność dzieciom bajki pisze…”
jest

Stowarzyszenie

Lokalna

Grupa

Rybacka

Kaszuby

z

siedzibą

w

Chmielnie,

ul. P. Bukowskiego 2A, 83-333 Chmielno.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Konkurs realizowany jest w ramach dziedzin: kultura i sztuka.
4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. Rybactwo wczoraj i dziś – realizacja działań
na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka”
i SRLGD „Morze i Parsęta”, realizowanego w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy,
objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia spójności terytorialnej, zawartym w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
5. Celem Konkursu jest w szczególności:
a. zachęcenie utalentowanych osób do pisania i prezentowania własnej twórczości
artystycznej,
b. rozwijanie wyobraźni i wrażliwości autorów, a także popularyzowanie ich twórczości
artystycznej,
c.

integracja wielopokoleniowa,

d. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i dorosłych,
e. poszerzenie świadomości emocjonalnej wśród dzieci,
f.

propagowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży,

g. zachęcenie rodzin do pielęgnowania wartości czytelniczych i wspólnego spędzania czasu,
h. kreatywne uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w inicjatywach związanych
z promowaniem regionu,
i.

promocja dziedzictwa obszaru, lokalnych tradycji i walorów przyrodniczych poprzez treści
bajek nawiązujące do obszaru jaki zamieszkujemy,

6. Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie opowiadania/bajki o przygodach bohaterów:
Wandzi i Lutka w krainie Kaszubów (mogą to być ludzie, zwierzęta lub wymyślone istoty).
Organizator zastrzega, że bajka musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i/lub
wczesnoszkolnym. Bajka powinna nawiązywać/zawierać elementy związane z regionem Kaszub
np. z rybackim charakterem obszaru, walorami przyrodniczymi, kulturą i tradycją.
7. Bajka powinna spełniać następujące warunki:
a. zawierać tytuł,

b. mieć charakter edukacyjny,
c.

bohaterami opowiadania są: Wandzia i Lutek w krainie Kaszubów (mogą to być ludzie,
zwierzęta lub wymyślone istoty),

d. zawierać odniesienie do regionu – Kaszub,
e. zakończenie powinno być pozytywne,
f.

nie przekraczać 1,5 str. A4 (max 80 wierszy),

g. tekst bajki sformatowany czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między
wierszami 1,15, marginesy normalne (2,5 cm z każdej strony),
h. zostać przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej (np. na płycie CD).
8. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich (uczniów szkół
podstawowych – klas IV - VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych).
9. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
10. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst literacki, stworzony
indywidualnie i samodzielnie.
11. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą wypełnionej karty
zgłoszenia udziału podpisanej osobiście przez osobę pełnoletnią albo przez rodzica bądź prawnego
opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału
Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Nie należy naklejać karty zgłoszenia na tekst bajki.
12. Podpisanie karty zgłoszenia do udziału w konkursie przez pełnoletniego uczestnika albo przez
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oznacza jednocześnie:


Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników
konkursu w związku z realizacją zadań przez LGR Kaszuby, do celów związanych
z realizacją operacji, w szczególności w związku z wdrażaniem, ewaluacją, monitoringiem,
działaniami

informacyjnymi

i

promocyjnymi

oraz

sprawozdawczością

(zgodnie

z Rozporządzeniem 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)

oraz

Ustawą

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000);


Udzielenie

LGR

Kaszuby

nieodwołalnego

i

nieodpłatnego

prawa

wielokrotnego

wykorzystywania tekstów bajek, a także zdjęć i nagrań z wizerunkiem prac uczestników
konkursu

bez

konieczności

każdorazowego

ich

zatwierdzania.

Zgoda

obejmuje

wykorzystanie, utrwalanie, korektę edytorską, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez
LGR Kaszuby działalnością .
13. Gotową bajkę w wersji papierowej i elektronicznej należy przesyłać w kopertach lub
składać

bezpośrednio

u

Organizatora:

Lokalna

Grupa

Rybacka

Kaszuby,

ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno w godzinach od 9:00 do 15.00 do dnia
25.06.2021 r.
14. Teksty bajek oceniane będą przez Jury. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą
klasyfikowane przez Jury. Teksty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
Bajki zawierające treści wulgarne i/lub obraźliwe będą zdyskwalifikowane. Jury, oceniając prace
będzie brać pod uwagę w szczególności:
a) zgodność z celami konkursu,
b) poprawność stylistyczną i gramatyczną,
c) oryginalność i pomysłowość (sprawdzone zostanie, czy bajka nie została przejęta
z Internetu lub innych źródeł),
d) samodzielność.
15. Laureaci konkursu indywidualnie powiadomieni zostaną o wynikach i odbiorze nagród
wraz z dyplomami drogą mailową i/lub telefonicznie poprzez kontakt wskazany w kartach
zgłoszenia do udziału w konkursie. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega
odwołaniu.
16. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe o równowartości ok. 500 zł za zajęcie 5
pierwszych miejsc w konkursie. Nagrody nie odebrane przez Uczestników w czasie i miejscu
wskazanym przez organizatora zostaną przekazane na cele charytatywne. Nagrody nie podlegają
wymianie na równowartość pieniężną.
17. Teksty

pięciu

zwycięskich

propozycji

bajek

zostaną

opracowane

graficznie

i redakcyjnie, przygotowane do druku i wydane w formie pięciu rodzajów książeczek
dla dzieci. Imię i nazwisko autora bajki zostanie umieszczone w wersji drukowanej.
18. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania opowiadań
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność
organizatorów.
19. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:
 bezpłatnego

eksponowania

i

wykorzystania

tekstów

bajek

w

celu

promocji

Stowarzyszenia,
 nie odsyłania żadnych opowiadań bez względu na wyniki konkursu,
 nie oceniania prac, które są niezgodne z tematyką konkursu lub zostały złożone
w formie i formacie innym niż przewidziany w niniejszym regulaminie.
20. Z chwilą nadesłania treści bajki do konkursu wraz ze zgłoszeniem, na Organizatora przechodzą
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:


utrwalania i zwielokrotniania treści bajki w części lub w całości, tj. wytwarzania
egzemplarzy

pracy

bez

względu

na

technikę,

w

tym

technikę

drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,


obrotu oryginałem tekstu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu,
użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania tekstu,

rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą
elektroniczną, wykorzystania tekstu w części lub w

całości w wydawnictwie

książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach

elektronicznych,

w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych Stowarzyszenia LGR Kaszuby.
21. Organizatorzy

Konkursu

zastrzegają

sobie

prawo

zmiany

regulaminu

w

czasie

jego

obowiązywania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
O ewentualnych zmianach dotyczących konkursu Organizator będzie informować poprzez stronę
internetową www.lgrkaszuby.pl
22. Wszystkie informacje o konkursie, regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się
w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby oraz do pobrania na stronie www.lgrkaszuby.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pt.: „Lokalna Społeczność dzieciom bajki pisze…”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ DZIECIOM BAJKI PISZE…”
…………………………………
miejscowość i data

IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA: …………………….…….............................................
DATA URODZENIA: ………………………………………………………………………..
TYTUŁ BAJKI:
………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku uczestników niepełnoletnich)
………………………………………………………………………………….……………….
TELEFON KONTAKTOWY …………………………………………………………………..
ADRES E-MAIL ……………………………………………………………………………….
1. Wyrażam chęć udziału w konkursie literackim pt.: „Lokalna Społeczność dzieciom bajki
pisze…” realizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu pt.: „Lokalna Społeczność
dzieciom bajki pisze…” realizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką i akceptuję wszystkie
warunki w nim zawarte.
3. Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zamieszczonych powyżej danych osobowych przez LGR
Kaszuby dla potrzeb organizacji Konkursu i rozliczenia środków z instytucjami go
współfinansującymi przyjmując zarazem do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do
tych danych i ich poprawiania.
5. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją
zadań przez LGR Kaszuby, do celów związanych z realizacją operacji, w szczególności
w związku z wdrażaniem, ewaluacją, monitoringiem, działaniami informacyjnymi
i promocyjnymi oraz sprawozdawczością (zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.
2018 poz. 1000).
6. Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z obowiązkiem informacyjnym stanowiącym Załącznik nr
2 do Regulaminu konkursu pt.: „Lokalna Społeczność dzieciom bajki pisze…”.
Miejscowość i data:

Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu
lub rodzica/opiekuna prawnego:

………………………………………………………

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu pt.: „Lokalna Społeczność dzieciom bajki pisze…”

Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów
współfinansowanych z funduszy UE
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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
(zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
1. administratorem zgromadzonych danych osobowych jest: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
(adres: ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno, telefon kontaktowy: 58 684 35 80,
530 530 733, e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl)
2. LGR Kaszuby nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3. podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego, Ustawa
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
4. celem zbierania danych jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników
projektów współfinansowanych z funduszy UE
5. dane osobowe przetwarzane przez LGR Kaszuby przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
6. dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom tj. podmiotom zaangażowanym
w zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów współfinansowanych
z funduszy UE
7. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych
prawem - do usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów rozporządzenia ogólnego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby których dane
dotyczą, nie podlegają decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 rozporządzenia ogólnego.

