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REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO  

„KAŻDY PISAĆ MOŻE” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Gródku z siedzibą przy  

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. Honorowy patronat nad konkursem obejmuję 

Wójt Gminy Gródek.  

 

2. Cele konkursu 

             

a. Zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych do pisania i prezentowania 

własnej twórczości literackiej. 

b. Ocalenie od zapomnienia lokalnej gwary białoruskiej. 

c. Popularyzowanie amatorskiej twórczości. 

 

3. Uczestnicy konkursu 

 

W konkursie brać udział mogą wszystkie osoby, które zgłoszą swoją autorską pracę. Do 

konkursu można zgłaszać wiersz (jeden dłuższy, maksimum 3 krótkie)  lub krótkie teksty pisane 

prozą (np. opowiadanie lub legendę) o dowolnej tematyce. 

 

4.  Warunki uczestnictwa w konkursie 

a. Warunkiem udziału w konkursie dostarczenie w formacie elektronicznym 

(preferowane) lub w wersji pisemnej pracy konkursowej zwierającej: 

• tytuł tekstu 

• imię, nazwisko, wiek autora 

• adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego 

• adres e-mail autora 

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1) 

osobiście dla Grzegorza Karpowicza, mailowo: g.karpovicz@gmail.com lub pocztą na 

adres Gminnego Centrum Kultury w Gródku  do dnia 4 lutego 2019 roku. 

b. Prace konkursowe mogą być napisane w języku polskim, białoruskim, bądź w miejscowej 

gwarze białoruskiej. 
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5.  Warunki przeprowadzenia konkursu 

a. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu 

jeżeli nie nastąpi wpływ do Gminnego Centrum Kultury co najmniej 4 pisemnych 

zgłoszeń od uczestników konkursu.                                                                                                                                                       

b. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania prac konkursowych, 

które wpłyną do Gminnego Centrum Kultury po terminie wskazanym w niniejszym 

regulaminie. 

c. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach: 

• uczniowie szkoły podstawowej kl. I-V; 

• uczniowie szkoły podstawowej kl. VI-VIII oraz gimnazjum;  

• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli; 

d. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia  

od przeprowadzenia konkursu podejmuje Komisja Konkursowa 

 

     6. Komisja konkursowa  

a. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. 

b. W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej 3 osoby.                                  

c. Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równorzędnych. 

d. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu 

a. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego 2019 r. 

 

8. Dodatkowe informacji udziela  

 

Redaktor WG-HN – Dorota Sulżyk, Tel. 600 051 441; e-mail: dsulzyk@gckgrodek.pl 

instr. Grzegorz Karpowicz – e-mail: g.karpovicz@gmail.com 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu  
„Każdy pisać może” 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
w związku z uczestnictwem w konkursie pn. "Każdy pisać może” 

 
 
..………………………….………………………………………………………… 
Czytelnie imię i nazwisko uczestnika  
 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: 
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, wieku oraz numeru telefonu niezbędnych do uczestnictwa 
w XII edycji konkursu  "Każdy pisać może” organizowanego w zakresie działalności kulturowej i 
statutowej Gminnego Centrum Kultury w Gródku. Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do 
czasu odwołania. 

nie 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie: imię, 
nazwisko, adres nieruchomości, informacja o pozycji na liście laureatów w celach informacyjnych 
lub/i promocji Gminnego Centrum Kultury w Gródku, poprzez zamieszczenie w miesięczniku 
„Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”, stronie internetowej Organizatora oraz stronie na 
portalu Facebook. 

nie 

Prosimy zaznaczyć kółkiem „TAK” lub „NIE”. 

 
 

 
 

 

………………………………………………………………… 
Data i podpis   

__________________________________________________________________________________________ 
 

➢ Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Gródku, z 

siedzibą: ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście lub 
telefonicznie pod numerem: 85 7180 136. 

➢ W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez placówkę danych osobowych może się Pan/Pani 
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na 
adres: iod_gck_grodek@podlaskie.pl  

➢ Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań kulturowych i statutowych, w tym w celu 
promocji własnej gminy. 

➢ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych lub brak zgody na ich przetwarzanie 
może uniemożliwiać uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. 

➢ Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do 
Administratora Danych. 

➢ Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji zadań kulturowych, w tym 
związanych z promocją, a po utracie ich przydatności jako dokumenty archiwalne. 

➢ Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma 
Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. 
Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych danych osobowych. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania moich danych 

osobowych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku. 

 

 
.…………………………………………….……………. 

Data i podpis  

mailto:iod_gck_grodek@podlaskie.pl

