
Regulamin konkursu  na limeryk „Lato z sensacją” 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach ul. Kościuszki 17 44-100 

Gliwice. 

§ 2 

Konkurs organizowany jest na terenie Fili 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. 

§ 3 

Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

§ 4 

Udział w konkursie polega na przesłaniu do organizatora, na adres filia21@biblioteka.gliwice.pl lub 

ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice, limeryków na temat letniego wypoczynku i szeroko pojętej sensacji. 

§ 4 

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy chętni, którzy prześlą utwór literacki w języku polskim. 

§ 6 

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Związane z nim udostępnianie 

danych jest całkowicie dobrowolne. 

§ 7 

Konkurs rozpoczyna się 1 lipca i kończy się 31 sierpnia 2018 roku. 

§ 8 

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 5 limeryków.  

§ 9 

W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie albo niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekunów 

prawnych. 

§ 10 

Zgłoszenie Konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie, 

w szczególności zawierać: 

-tytuł pracy  

-imię i nazwisko 

-adres e-mail lub numer telefonu 

-miejscowość, w której zamieszkuje Uczestnik. 

 

mailto:filia21@biblioteka.gliwice.pl


Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest twórcą utworu literackiego i przysługują mu niczym nie 

ograniczone prawa osobiste i majątkowe do fotografii. Jest uprawniony do udzielania licencji i 

zezwoleń, o których mowa w Regulaminie. 

§ 11 

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z 

tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr 

osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej, w związku z 

korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń 

Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik 

zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym 

zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do 

zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa 

powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwotę odpowiadającą tym 

roszczeniom oraz ponieść wszelkie koszty z nimi związane i wydatki łącznie z kosztami zastępstwa 

prawnego (procesowego). 

§ 12 

Uczestnik Konkursu wysyłając swój utwór literacki oświadcza, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz 

wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie 

§ 13 

Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela 

Organizatorowi licencji niewyłącznej do utworów literackich zgłoszonych w ramach Konkursu bez 

ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do 

Konkursu polach eksploatacji, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do utworu literackiego i jego 

opracowań, w szczególności przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, 

wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. 

 

§ 14 

Konkurs jest rozstrzygany przez komisję konkursową, w terminie do 30 września 2018 roku.  

§ 15 

W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody książkowe i 5 wyróżnień.  

 



§ 16 

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) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach 

konkursu jest organizator konkursu Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach ul. Kościuszki 17 44-100 

Gliwice. 

§ 17  

Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(imię i nazwisko) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

konkursu oraz publikacji związanych z konkursem. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że 

podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

§ 18 

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w 

przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 

§ 19  

Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o 

którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

iod@biblioteka.gliwice.pl  

§ 20 

Dane osobowe osób uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 

art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora 

danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

§ 21 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

§ 22 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres konkursu i jego rozstrzygnięcia. 

§ 23 

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

§ 24 

Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 



§ 25 

Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji 

Konkursu. 

§ 26 

W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

§ 27 

Uczestnik przesyłając pracę konkursową oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie 

na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu. 


