Regulamin Konkursu Literackiego 2019
pt. „Twórczość wciąż żywa”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest:
„Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego.
2. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży w
formie przyznawanego jednorazowego stypendium, rozbudzenie kreatywności i wrażliwości
artystycznej, inspirowanie młodych osób do zainteresowania się podobnym tematem i
podejmowania własnych prób twórczości.
3. Konkurs „Twórczość wciąż żywa” oparty jest na znajomości utworów księdza Mieczysława
Malińskiego.
4. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół –
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) – z terenu całej
Polski oraz z zagranicy.
5. Uczestnik konkursu ma obowiązek udzielić odpowiedzi na dwa - dowolnie wybrane - zestawy
pytań (załącznik nr 4) stosując formę literacką wymaganą w pytaniu.
6. Prace konkursowe – dowolnej objętości – mają być zgłoszone w formie pisemnej pocztą
tradycyjną na adres 30-540 Kraków, ul. Stawarza 9/2 lub elektroniczną na adres:
sekretariat@bedzielepiej.org
7. Konkurs jest realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:
- ogłoszenie konkursu
styczeń 2019 r.
- nadsyłanie prac na konkurs
do 31.05.2019 r.
- ocena nadesłanych prac
01.06.2019 – 31.08.2019 r.
- obrady jury
wrzesień.2019 r.
- ogłoszenie wyników
październik 2019 r.
8. Koszty przygotowania i dostarczenia prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, dostępnego na stronie fundacji (załącznik nr 1), zgody na przetwarzanie danych
osobowych, wyrażonej przez ucznia lub, w przypadku uczniów niepełnoletnich, przez opiekuna
prawnego (załącznik nr 2) oraz formularza zgody na uczestnictwo w konkursie wyrażonej przez
ucznia lub, w przypadku uczniów niepełnoletnich, przez opiekuna prawnego (załącznik nr 3).
2. Przesłanie prac zgodnie z tematyką konkursu i wytycznymi w punkcie I.5 i I.6.
3. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać za pośrednictwem poczty, listem poleconym lub
przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2019 r.

4. Termin nadesłania prac: do 31.05.2019 r. . O zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Fundacji po wyznaczonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) sprawdzanie nadesłanych dokumentów pod względem formalnym, kompletności dokumentów,
b) ocena prac.
6. Wszystkie dokumenty wymagane w konkursie oraz prace należy przesłać na adres:
„Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego
30-540 Kraków, ul. Stawarza 9/2
III. Nagrody
1. Zostaną przyznane nagrody pieniężne na ogólną wartość 14000 zł.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej kwoty, w przypadku
niewystarczającej liczby uczestników spełniających warunki stypendialne.
3. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Kryteria oceny prac:
a) wykazanie się znajomością utworów, na których oparte są polecenia konkursowe,
b) umiejętność zastosowania formy wypowiedzi adekwatnej do polecenia,
c) styl i język wypowiedzi.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie nazwisk zwycięzców na stronie
internetowej www.bedzielepiej.org
6. Nagrodzeni zobowiązani są do dnia 01.10.2020 r. przesłać sprawozdanie na adres fundacji z
wydatkowania otrzymanej nagrody na cele kształcenia artystycznego.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z podanym regulaminem. Przystąpienie
do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora konkursu
nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie kopii prac oraz ich ekspozycję
lub wykorzystanie w celach reklamowych lub marketingowych. Prace z chwilą ich złożenia stają się
własnością organizatora i nie są zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu. Organizator ma
natomiast prawo do dalszego przekazywania praw do tych prac.
3. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Beatą Dudek
pod nr. telefonu 797093844 lub mailowy na adres: sekretariat@bedzielepiej.org
4. Regulamin opublikowany został w Internecie przez organizatora - „Będzie Lepiej” Fundacja
Księdza Mieczysława Malińskiego w Krakowie w dniu 30.01.2019.
5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego regulaminu, a także z
uczestnictwa w konkursie rozstrzygane będą przez organizatora.

6. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu prac konkursowych organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
V. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest „Będzie Lepiej”
Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stawarza 9/2.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 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).
2. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000) oraz zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem laureatów.
3. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@bedzielepiej.org
4.

Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) - jeżeli występują
obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
8. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody)
b) data urodzenia
c) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.

