REGULAMIN
I POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO NADBUŻAŃSKA FRAZA
pod Honorowym Patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka
i Wójta Gminy Wyryki Mirosława Torbicza
Organizator i Koordynator: Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, 22-205 Wyryki, WyrykiPołód 201, dane kontaktowe: tel.+48 508 199 120, e-mail: biblioteka.wyryki@onet.eu
Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe we Włodawie,
Gmina Wyryki,
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych
klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, mieszkający na terenie powiatu włodawskiego.
2. Obowiązuje zasada: jeden autor – jeden wiersz; nie dopuszcza się składania prac zbiorowych.
Wiersz zgłoszony do Konkursu nie może być wcześniej publikowany (dotyczy również
Internetu), ani nagradzany w innych turniejach lub konkursach poetyckich. Każdy uczestnik
przesyła utwór:
1 strona formatu A4, czcionka Times New Roman, 12 punktów komputerowych, interlinia 1,5.
3. Tematyka oraz forma wiersza jest dowolna. Utwór w języku polskim może zawierać
maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych
z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Polecana literatura: ,,Ilustrowany Słownik gwary
wyrykowskiej”, „Pieśni, wierzenia, przysłowia w mowie miejscowej chachłackiej wsi
Dołhobrody nad Bugiem przetłumaczone na język polski: puhuwurim pu naszomu”, pod red. S.
Baja.
4. Prace konkursowe można dostarczać:
* osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach,
Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki.
W kopercie głównej z wierszem opatrzonej dopiskiem I Konkurs poetycki Nadbużańska
Fraza powinna towarzyszyć karta zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu;
* pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkursy.gbpwyryki@gmail.com
Wymagane załączniki do wiadomości o I Konkursie poetyckim Nadbużańska Fraza:
* utwór konkursowy w formacie PDF,
* skan karty zgłoszenia.
Brak karty zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem utworu do konkursu.
5. Prace należy nadsyłać do dnia 26 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego oraz data
wysłania e-maila)
6. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatorów. Przewiduje się nagrody
pieniężne w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe kl. VI-VIII i szkoły
ponadpodstawowe:
• I miejsce – 400 zł
• II miejsce – 300 zł
• III miejsce – 200 zł
• Wyróżnienie - 100 zł

7. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej koordynatora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wyrykach: https://gbp.wyryki.eu oraz na facebooku: https://plpl.facebook.com/gbpwyryki/; na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Włodawie:
https://powiatwlodawski.pl oraz na facebooku: https://www.facebook.com/powiatwlodawski;
na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie: https://mbpwlodawa.pl
oraz na facebooku: https://facebook.com/mbpwlodawa po dniu 8 czerwca 2022 r.
8. O werdykcie jury nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie lub
poprzez skrzynkę e-mail.
9. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest na 10 czerwca 2022 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich archiwizowania
oraz nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych przez jury
utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez
organizatorów.
11. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich wyłącznym
dziełem oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w karcie zgłoszeniowej w celu organizacji i promocji ww. konkursu.
12. Obowiązek informacyjny
1) Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach,
z siedzibą: Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można kontaktować się na adres e-mail:
iod.gbpwyryki@gmail.com.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji konkursu organizowanego
przez Administratora danych pn. „I POWIATOWY KONKURS POETYCKI
NADBUŻAŃSKA FRAZA”.
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO*, tj. na
podstawie Państwa zgody oraz w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na
Administratora danych – w zakresie wynikającym z Karty Zgłoszeniowej.
5) Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania oraz udzielonej zgody.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez
okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania na zasadach i w trybie określonym przepisami RODO*.
8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie
pisemnej (w tym mailowej) notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, tj. organu nadzorczego w rozumieniu przepisów RODO*.
10) Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie wynikającym
z Karty Zgłoszeniowej oraz celu przetwarzania (wizerunek) nie jest możliwe uczestnictwo
w konkursie organizowanym przez Administratora danych pn. „I POWIATOWY
KONKURS POETYCKI NADBUŻAŃSKA FRAZA”.
11) Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania, dane nie będą także przekazywane do
państw trzecich.
12) Informujemy również, że Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić
niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed
ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami prawa.
13) Podmioty zagraniczne przetwarzają dane zgodnie z postanowieniami i wytycznymi
wynikającymi z Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.,
która przyjęta została na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w
sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Niemniej,
pomimo faktu zachowywania standardów dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania,
akceptowanymi przez Administratora danych, przedmiotowa Decyzja została
unieważniona na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16
lipca 2020 r. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, akceptują Państwo jednocześnie
ryzyko wynikające z przekazania danych na serwer zagraniczny (amerykański). W
związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park,
California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku), zachęcamy do zapoznania
się z Polityką prywatności, Zasadami dotyczącymi przetwarzania danych oraz
Regulaminem serwisu Facebook.
https://www.facebook.com/terms
https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles
https://www.facebook.com/privacy/explanation/
*Rozporządzenie 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), (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
13. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
14. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: +48 508 199 120 Gminna
Biblioteka Publiczna w Wyrykach (osoby do kontaktu: Mateusz Czerniak) lub pisząc na mail:
konkursy.gbpwyryki@gmail.com
/-/ Hanna Czelej
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wyrykach

