
XX FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ 

 KONKURS LITERACKI          
 

 ORGANIZATOR: 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach  

 WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz 

R E G U L A M I N 

Z powodu trwającej pandemii COVID 19, tegoroczna edycja Festiwalu 
odbędzie się przy użyciu narzędzi do komunikacji zdalnej. 

 

I. CELE I ZADANIA  

1. Stworzenie szansy dzieciom, młodzieży i dorosłym wypowiedzenia się prozą 

lub wierszem (także na tematy związane z Ziemią Głubczycką). 

2. Inspirowanie do odkrywania predyspozycji i talentów literackich oraz rozwijania 

pisarskich umiejętności. 

3. Możliwość oceny napisanych i nadesłanych utworów przez profesjonalnych pisarzy – 

jurorów. 

4. Zgromadzenie utworów literackich, które – jako dobro kulturowe – mogą być 

w przyszłości publikowane w prasie czy wydawnictwach, np. w antologii lokalnej 

twórczości.  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych w dwóch kategoriach wiekowych: 

- A - uczniowie szkół podstawowych, 

- B - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

- C - osoby dorosłe (po 18. roku życia). 

III.  ZASADY KONKURSU 

1. Określa się dwa rodzaje literackie: 

- poezja, 



- proza. 

2. Liczba i objętość tekstów: 

- arkusz poetycki zawierający od 3 do 5 wierszy, 

- utwór prozą lub fragment większego utworu o objętości nieprzekraczającej 

5 stron A4, o wielkości czcionki 12. 

3. Złożenie prac do Organizatora jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora, o których jest mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83), oraz zgody 

na publikacje w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz 

w Internecie czy prasie lokalnej. 

4. Tematyka:  

- dowolna oraz o czytelnych inspiracjach, treściach, motywach, obrazach 

osadzonych w przestrzeni duchowej i fizycznej Ziemi Głubczyckiej (dla autorów 

mieszkających na terenie powiatu głubczyckiego), 

- o czytelnych inspiracjach, treściach, motywach, obrazach osadzonych 

w przestrzeni duchowej i fizycznej Ziemi Głubczyckiej (dla autorów 

mieszkających poza terenem powiatu głubczyckiego). 

 

IV. INFORMACJE TECHNICZNE: 

W tegorocznej edycji festiwalu dopuszczalny jest jedynie format PDF, który należy przesyłać 

WYŁĄCZNIE za pomocą platformy wetransfer.com (poniżej znajduje się instrukcja przesyłania 

zgłoszenia). 

Oznaczanie prac: 

- utwory bez podpisu z imienia i nazwiska oznaczonych godłem, czyli pseudonimem 

literowym oraz wiadomość w mailu wyłącznie do wiadomości organizatora z danymi 

o autorze (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu lub adres e-

mailowy) „KONKURS LITERACKI – A, B lub C” 

- przy utworach o czytelnych inspiracjach, treściach, motywach, obrazach osadzonych 

w przestrzeni duchowej i fizycznej Ziemi Głubczyckiej obowiązkowo oznaczyć ZG. 



 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu XX Festiwalu Kultury Powiatowej. 

2. Prezentacje należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2021r. 

zgodnie z powyższą instrukcją. 

3. Wszystkie prezentacje będą publikowane na portalach społecznościowych i stronach 

internetowych organizatora oraz współorganizatorów i placówek współpracujących. 

4. Jury przyzna I, II, III nagrodę w każdej kategorii turnieju. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 

września 2021r.  

5. Laureaci będą zaproszeni do udziału w koncercie galowym, a w przypadku braku możliwości 

zorganizowana koncertu galowego, ich prezentacje zostaną użyte do stworzenia filmu 

podsumowującego XX Festiwal Kultury Powiatowej. 

 

OPERATOR XX FESTIWALU KULTURY POWIATOWEJ  

Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce. 

Osoba do kontaktu: Monika Komarnicka tel.: +48 669 662 664 mokglubczyce@wp.pl  

mailto:mokglubczyce@wp.pl


Przesyłając zgłoszenie Uczestnik (a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun 

prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach danych 

osobowych Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania oraz 

wizerunku i głosu w celach organizacji i promocji XX Festiwalu Kultury Powiatowej poprzez 

udostępnienie w mediach społecznościowych, na stronie internetowej MOK i w innych środkach 

masowego przekazu. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (“RODO") 
informujemy, że; 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 24, 
48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 21 51, adres e-mail: mokglubczyce@wp.pl 

2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można 
zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail:  
iod@glubczyce.pl 

3. Podstawą    prawną     przetwarzania   danych osobowych   jest   art.6    ust.1    lit. a.   RODO, tj.  
wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  w   związku z  organizacją  i  promocją działań 
realizowanych przez MOK.  Dane osobowe Uczestnika   przetwarzane  będą  w  celu   
organizacji    oraz  promocji  XX Festiwalu Kultury Powiatowej w mediach społecznościowych, 
na stronie internetowej  MOK i w innych środkach masowego przekazu.       

4. Dane   osobowe     udostępnione    na    portalu    społecznościowym   Facebook  i/lub  w  
serwisie  YouTube  mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Dane osobowe Uczestnika  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów lub też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.    

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa,  przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 prawo do usunięcia danych; 

 prawo do przenoszenia danych; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie 
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –  
w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z 
prawem. 

7. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne  jednak  konieczne  do  realizacji 
celów, do jakich zostaną zebrane. 

8. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
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