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REGULAMIN 
 

XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

IM. J.I. KRASZEWSKIEGO 

 

Organizatorzy: 

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej 

Klub Literacki „Maksyma” 

Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie 

 

ogłaszają XXXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego 

                                                                                         

1. Celem konkursu jest upowszechnianie twórczości literackiej, a także wiedzy na temat 

życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.  

2. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie 

profesjonalnych stowarzyszeń twórczych). 

3. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach poezji i prozy.      

4. Przyznane zostaną następujące nagrody: 

a) I, II, III w obu kategoriach 

b) nagrody specjalne:  

 za tematykę podlaską 

 za utwór związany z twórczością i biografią J.I. Kraszewskiego  

 nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im. Wiesława Gromadzkiego  

5. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. 

6. Zgłaszane prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych 

konkursach. 

7. Nagrodzone utwory mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie, 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Prace konkursowe opatrzone godłem należy nadesłać wyłącznie drogą mailową.  

a) praca konkursowa w formacie doc., rtf. lub pdf., 

b) w tytule wiadomości należy wpisać „XXXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki – praca 

konkursowa”, 

c) informacje o autorze: imię i nazwisko, telefon, dokładny adres korespondencyjny 

oraz adres mailowy, należy przesłać drogą pocztową na adres organizatora, 

opatrzone godłem autorskim (takim samym jak w przypadku pracy konkursowej);  

do informacji dołączamy także wypełnione oświadczenia uczestnika.   

9. Jeden autor może przysłać 5. utworów poetyckich, lub 20. stron tekstu 

prozatorskiego, opatrzonych pod jednym godłem/pseudonimem.  

10. Autor może przysłać prace zamieszczone pod maksymalnie 3. różnymi 

godłami/pseudonimami, umieszczone w jednym mailu wg powyższych zasad.    

11. Prace konkursowe należy wysłać do 30 września 2021 r. na adres mailowy: 

 kraszewski@bck24.pl 

 

12. Informacje o autorze należy wysyłać na adres pocztowy:  

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego 

ul. Warszawska 11 

21-500 Biała Podlaska 

z dopiskiem „Konkurs im. J.I. Kraszewskiego” 

 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 października 2021 r. Laureaci zostaną 

poinformowani o nagrodach telefonicznie lub mailowo.  

14. Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na konto laureata, natomiast 

rzeczowe oraz dyplomy drogą pocztową. 

15. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie. 

16. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 83 341 67 22 

oraz na Facebooku: Podlaskie Spotkania Literackie.     

mailto:kraszewski@bck24.pl
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

 

XXXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego 
 

 

Akceptuję jego regulamin. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w Karcie zgłoszenia przez 

Bialskie Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11,  

21-500 Biała Podlaska w celach organizacyjnych i promocyjnych XXXVII Ogólnopolskiego 

Konkursu Literackiego im. J.I. Kraszewskiego.  

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody * na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie 

przez Bialskie Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11, 

21-500 Biała Podlaska mojego wizerunku, utrwalonego na potrzeby  

XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J.I. Kraszewskiego. Zgoda 

uprawnia do wykorzystania i rozpowszechniana wizerunku dowolną techniką, na wszelkich 

polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo, bez 

ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

niniejszego wydarzenia.  

……………………………………………………….. 

(data i podpis) 

*niepotrzebne skreślić  
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych 

Administratorem danych osobowych jest Bialskie Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w 

Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 67 12, e-mail: 

sekretariat@bck24.pl.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Uwagi 

XXXVII Ogólnopolski Konkurs 

Literacki im. J.I. 

Kraszewskiego 

Udzielona zgoda. Podanie danych osobowych 

jest warunkiem umownym, 

niezbędnym do udziału  

w tym wydarzeniu. 

Działania informacyjne  

i promocyjne, np. 

publikowanie zdjęć  

w Internecie. 

Udzielona zgoda. Podanie danych jest 

warunkiem umownym.  

Jeśli nie wyrazisz zgody, 

wizerunek nie będzie 

przedmiotem publikacji. 

 

Twoje prawa 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pamiętaj, że nie 

zawsze będzie możliwa realizacja każdego z tych praw.   

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu wycofania Twojej zgody, a jak jej nie 

wycofasz to przez okres 5 lat od zakończenia wydarzenia. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się telefonicznie: 660-678-927. 

Inne informacje 

Dane osobowe możemy przekazywać instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa i podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie. Danych 

nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe 

nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 

……………………………………………………….. 

                                                                                  (data i podpis) 

 

 


