... można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem.
ks. Jan Twardowski

VI Dni Kultury Żydowskiej w Mińsku Mazowieckim Bliscy i Oddaleni
Regulamin konkursu literacko-artystycznego

Zabawy dziecięce
Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu literacko-artystycznego, zwanym dalej konkursem, jest Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 27, zwane dalej Organizatorem.
Cele konkursu:
- rozbudzanie zainteresowań literackich,
- rozwijanie umiejętności odbioru dzieł kultury,
- kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
- rozwijanie twórczych talentów,
- integracja środowisk szkolnych,
- tworzenie i umacnianie lokalnej wspólnoty.
Zasady:
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół powiatu mińskiego.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie opowiadania inspirowanego zdjęciem ze
zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego (załącznik).
3. Uczestnik konkursu może być autorem jednego opowiadania wcześniej niepublikowanego.
4. Opowiadanie musi być zredagowane przez jedną osobę.
5. Kategorie konkursowe:
- kl. IV-VI szkoły podstawowej,
- kl. VII –VIII szkoły podstawowej,
- szkoły średnie.

6. Parametry techniczne pracy:
- maksymalnie dwie strony wydruku komputerowego formatu A4,
- czcionka Times New Roman 12,
- interlinia 1,5.
7. Opowiadanie nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich
i innych praw osobistych.
8. Każda praca musi zawierać:
- imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły,
- imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę merytoryczną nad uczniem.
9. Opowiadania bez elementów wymienionych w ust. 8 nie będą brały udziału w konkursie.
10. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają
zwrotowi. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu
prawa do nieodpłatnego wykorzystania tekstu w następujących polach eksploatacji:
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, udostępniania ich w Internecie oraz innych utrwaleń będących formą promocyjnych działań Organizatora.
11. Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 1
października 2020 na adres mailowy: zprzeszlosciawprzyszlosc@gmail.com z dopiskiem w
tytule KONKURS DKŻ
12. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową.
13. W każdej kategorii zostaną wręczone nagrody za I, II i III miejsce.
14. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu i sposobie odbioru
nagród.
15. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu oraz na pracy konkursowej jest
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowiecki z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim, kontakt: tpmmaz@gmail.com. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia laureatów
konkursu, zamieszczenia informacji o konkursie na stronie www.tpmm oraz artykułu w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, udostępniania ich w Internecie oraz innych utrwaleń
będących formą promocyjnych działań Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych przez
okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2018 r, poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z
treści art. 17 i 18 RODO - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobo-

wych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane w zakresie imienia, nazwiska laureatów konkursu będą udostępnione na stronie
www.tpmm oraz innych formach utrwaleń będących promocją działań Organizatora.

zał. 1. Zdjęcie ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

