REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA MŁODZIEŻY
„Jam jest pasterz… Piastowy jestem syn. Jan Paweł II – pasterz świata”
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Literackiego dla młodzieży pt. „Jam jest pasterz… Piastowy
jestem syn. Jan Paweł II – pasterz świata” (dalej: Konkurs) jest Muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą: ul. Kościelna 7, 34-100
Wadowice (dalej: Muzeum lub Organizator).
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019 roku i trwa do 15 maja 2019 roku
włącznie.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, III klasy
gimnazjum oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych, mających miejsce
zamieszkania na terenie województwa małopolskiego.
4. Zasady Konkursu określone są w poniższym dokumencie, zwanym w dalszej części
Regulaminem. Wszelkie dodatkowe informacje mają charakter uzupełniający i zostaną
opublikowane na stronach internetowych Organizatora: Muzeum http://domjp2.pl
oraz https://www.facebook.com/domjp2/. Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza
jednoczesną akceptację warunków Regulaminu.
5. Zasadniczym celem Konkursu jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy o życiu
i dokonaniach Ojca Świętego Jana Pawła II oraz rozwój i kształtowanie literackich
kompetencji młodzieży.
6. Nagrody w Konkursie dla autorów najlepszych prac mają charakter nagród rzeczowych.
7. Sponsorem nagród dla zwycięzców w Konkursie jest Przedsiębiorstwo Handlowo –
usługowe „JAN” Jan Burkat, ul. Mostowa 16a, 32-410 Dobczyce prowadzące Centrum
Handlowe „JAN WADOWICE”, ul. dra J. Putka 7, 34-100 Wadowice.
8. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Małopolskiego Kuratorium Oświaty.
II.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, III klasy
gimnazjum oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych, mających miejsce
zamieszkania na terenie województwa małopolskiego. W przypadku niepełnoletnich
uczestników wymagana jest zgoda opiekunów prawnych na wzięcie udziału
w Konkursie.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Przygotowanie i dostarczenie pracy konkursowej do dnia 15 maja 2019 roku do
godz. 15.30 – o dochowaniu terminu decyduje data wpływu pracy konkursowej do
Biura Muzeum;
b) dostarczenia pracy konkursowej w formie wydruku komputerowego można
dokonać osobiście w Biurze Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II
w Wadowicach w godzinach otwarcia lub pocztą na adres: ul. Spadzista 8, 34-100
Wadowice (z dopiskiem „Konkurs Literacki”);
c) dołączenie do prac pisemnego oświadczenia własnego lub opiekuna prawnego
(w przypadku osób niepełnoletnich) zawierającego dane uczestnika: imię,

nazwisko, klasa oraz szkoła, do której uczęszcza, a także dane kontaktowe do
opiekuna prawnego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy oraz
nieodpłatne przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do
nadesłanej pracy – o treści zgodnej ze wzorem dostępnym i możliwym do pobrania
na stronie internetowej http://domjp2.pl w zakładce „Konkurs” lub bezpośrednio
w Biurze Muzeum;
d) przestrzeganie postanowień Regulaminu.
4. Prace konkursowe, które wpłyną po terminie wskazanym w ust. 3 pkt a), jak również
prace niezawierające oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt c) nie zostaną
uwzględnione w trakcie rozpatrywania przez Komisję Konkursową.
III.

Wymogi dotyczące prac konkursowych

1. Praca konkursowa musi koncentrować się wokół osoby Jana Pawła II, w tym dotyczyć
tematu Konkursu.
2. Praca konkursowa może przybrać dowolną formę literacką: opowiadania, rozprawki,
eseju, reportażu, listu. Maksymalna objętość pracy to 3 600 znaków (ze spacjami).
3. Praca konkursowa musi być pracą przygotowaną wyłącznie w celu udziału w Konkursie
„Jam jest pasterz… Piastowy jestem syn. Jan Paweł II – pasterz świata” i nie może być
zgłaszana w innego rodzaju konkursach, jak też pochodzić z wcześniej organizowanych
konkursów.
4. Praca konkursowa musi zostać przygotowana samodzielnie przez uczestnika.
5. Każdy z uczestników może przekazać do Konkursu tylko jedną pracę.
6. W Konkursie udział można wziąć wyłącznie osobiście, w tym poprzez opiekuna
prawnego, w szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób
trzecich.
7. W Konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być najbliżsi członkowie rodzin (dzieci, rodzeństwo,
siostrzeńcy, bratankowie) pracowników oraz członków organów zarządzających
Muzeum.
IV.

Ocena prac, wyłonienie laureatów i wręczenie nagród

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora,
w składzie:
1) Monika Biłka;
2) Aneta Krupka;
3) Renata Marek.
2. Prace konkursowe po dostarczeniu do Biura Muzeum zostaną poddane przez
Organizatora anonimizacji na czas ich oceny przez Komisję konkursową.
3. Komisja konkursowa wyłoni spośród przekazanych prac 10 laureatów Konkursu.
4. Kryteriami oceny prac przez Komisję konkursową będą: samodzielność wykonania
pracy, kreatywność, poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna i interpunkcyjna
oraz zgodność i oryginalne podejście do tematu Konkursu.
5. Wśród 10 laureatów Konkursu Komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców.
6. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne.
7. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Muzeum

http://domjp2.pl
oraz
portalu
społecznościowym
Facebook:
https://www.facebook.com/domjp2/.
8. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi dnia
14 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 w sali teatralnej przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
9. W razie nieobecności autora nagrodzonej pracy podczas ogłoszenia wyników,
Organizator na koszt uczestnika prześle nagrodę na wskazany przez niego adres bądź
pozostawi nagrodę do osobistego odbioru w Biurze Muzeum Dom Rodzinny Ojca
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, gdzie będzie można ją odebrać do dnia 28
czerwca 2019 roku.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody przez laureatów
z jakiejkolwiek przyczyny.
V.

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
1) 1 x Laptop o wartości 1716,15 zł – nagroda za zajęcie pierwszego miejsca;
2) 1 x Tablet o wartości 509,10 zł – nagroda za zajęcie drugiego miejsca;
3) 1x Tablet o wartości 337,29 zł – nagroda za zajęcie trzeciego miejsca;
4) 7 x nagrody rzeczowe o wartości 200,00 zł każda dla pozostałych laureatów.
2. Brak jest możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę, w tym na wypłatę
równowartości nagrody w gotówce.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników gromadzone są wyłącznie do celów prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu. Na stronie internetowej Muzeum http://domjp2.pl
Organizator uprawniony będzie do zamieszczenia wybranych przez siebie prac spośród
nagrodzonych, które opatrzone zostaną imieniem i nazwiskiem autora.
2. Wszelkie przekazane w ramach Konkursu prace, niezależnie od faktu spełnienia
wymogu udziału w Konkursie, uhonorowania lub nie nagrodą ich autorów, przechodzą
na własność Muzeum z chwilą ich doręczenia Muzeum i nie podlegają zwrotowi po
jego zakończeniu.
3. Prace niespełniające wymogów Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści
właściwe informacje na stronie internetowej Organizatora: Muzeum http://domjp2.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez
podania przyczyny i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku nadesłania zbyt małej
ilości prac.
7. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 1.04.2019 roku.

Klauzula informacyjna dla Uczestników
KONKURSU LITERACKIEGO DLA MŁODZIEŻY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika bądź - w przypadku osób niepełnoletnich również jego opiekuna prawnego (dalej łącznie zwanych: Uczestnikiem) jest: Muzeum Dom
Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Kościelna 7,
adres e-mail: muzeum@domjp2.pl, tel. 33 823 35 55, fax 33 823 34 07;
2) W sprawie swoich danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres iod@domjp2.pl lub korespondencyjnie na adres
Muzeum;
3) Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania:
a. Administrator będzie przetwarzać dane Uczestnika w celach należytego
przeprowadzenia Konkursu Literackiego dla młodzieży pt. „Jam jest pasterz… Piastowy
jestem syn. Jan Paweł II – pasterz świata”.
b. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika
(art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
4) Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże podanie danych
osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym Regulaminem
Konkursu jest warunkiem wzięcia udziału. Brak danych i/llub zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, a przesłana praca konkursowa
pozostawiona zostanie bez rozpatrzenia.
5) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez czas niezbędny dla przeprowadzenia
Konkursu, a po jego zakończeniu przechowywane w zakresie, celu i przez okres zgodny
z przepisami prawa, w tym dotyczącymi archiwizowania dokumentacji Muzeum.
6) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych. Wówczas Muzeum przestanie przetwarzać dane Uczestnika
w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Uczestnika istnieją
dla Muzeum ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów,
praw i wolności Uczestnika lub dane będą niezbędne Muzeum do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika
narusza przepisy RODO.
9) Odbiorcy danych: dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione innym podmiotom
wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
10) Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.

