***
Rozsypała się tęcza na hali
koniczyną, dzwonkami, rumiankiem,
jeszcze mokra rosy kroplami,
jeszcze chłodna wczesnym porankiem.
Pachnie ziemia latem gorącym,
las oddycha żywicznym tchnieniem,
a po hali wędruje słońce
po skraj łąki okrytej cieniem.
U. Janicka-Krzywda

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
POŚWIĘCONY OSOBIE I TWÓRCZOŚCI
URSZULI JANICKIEJ-KRZYWDY
Głównymi celami konkursu są: przybliżenie młodemu pokoleniu życia Urszuli JanickiejKrzywdy oraz jej twórczości związanej z miłością do ludzi, rodzinnej wsi, przyrody, folkloru.
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną lub literacką zgodnie z tematem konkursu.
•

Kategoria literacka

Na konkurs można zgłaszać utwory inspirowane życiem, działalnością lub twórczością
bohaterki konkursu. Można zredagować tekst prozatorski (opowiadanie, nowelę, szkic, esej,
legendę, baśń itp.) lub utwór poetycki.
Każdy uczestnik może zgłosić 1 tekst w postaci wydruku komputerowego i wersji
elektronicznej. Teksty prozatorskie nie mogą być dłuższe niż 3 strony A4 (czcionka 12 Times
New Roman, interlinia maksymalna wielkość 1,5 ).
•

Kategoria plastyczna

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką (rysunek, grafika,
kolaż itp.). Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę plastyczną w formacie A4 lub A3.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Babiogórskie Centrum Kultury im. U. Janickiej-Krzywdy .
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Zawoja oraz
osoby powyżej 20 roku życia z terytorium całej Polski.
3. Cele konkursu:
- upamiętnienie życia i twórczości U. Janickiej-Krzywdy;
- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej;
- promocja talentów literackich i plastycznych;
-upowszechnianie piękna języka polskiego;
- inicjowanie twórczych spotkań osób o wspólnych pasjach.
4. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
I.

Uczniowie szkół podstawowych IV-VI SP.

II.

Uczniowie szkół podstawowych VII-VIII SP.

III.

Dorośli - od 20. roku życia.

Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem,
nawiązanie do życia i twórczości bohaterki konkursu, inwencja twórcza, sprawność warsztatowa
autora, oryginalność pracy (prace, które będące częściowym lub całkowitym plagiatem wcześniej
wydanych publikacji zostaną zdyskwalifikowane).
Prace konkursowe literackie/plastyczne należy dostarczyć pocztą lub osobiście najpóźniej do
4 stycznia 2020 roku do siedziby Babiogórskiego Centrum Kultury im. U. Janickiej-Krzywdy, Zawoja
1476, 34-222, Zawoja. Jeżeli to możliwe prosimy o przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres
bck@zawoja.pl.
Podane dane osobowe wykorzystane będą tylko na potrzeby konkursu.
Prace złożone na konkurs przechodzą na własność BCK w Zawoi Centrum z wszystkimi prawami,
włącznie z autorskim prawem majątkowym, z zachowaniem osobistych praw autorskich.
Organizatorzy konkursu powołają Jury, które dokona oceny dostarczonych prac. Jury przyzna
w każdej kategorii trzy nagrody. Jury może przyznać również nagrody specjalne.
Termin nadsyłania prac: 4 stycznia 2020 rok
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2020 roku (dokładny
termin zostanie podany przez organizatora początkiem stycznia).

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA – młodzież szkolna
KONKURS
organizowany przez Babiogórskie Centrum Kultury im. Urszuli Janickiej-Krzywdy
1. Tytuł zgłaszanej pracy:
…................................................................................................................................................................
Kategoria: plastyczna/literacka (*właściwe podkreślić)
2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
…................................................................................................................................................................
Klasa: ………………………
3. Adres korespondencyjny uczestnika konkursu:
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
tel.: …...............................................................
4. Imię i nazwisko opiekuna ucznia:
…................................................................................................................................................................
tel.: …...............................................................

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję warunki w nim zawarte.
2. Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora oraz ich
przetwarzanie dla potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie i publikowanie mojej pracy na stronie internetowej
BCK w Zawoi, profilach internetowych zarządzanych przez BCK oraz w prasie, zgodnie z ustawą
o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art.81 i 83.

…………………………….……………………….…
miejscowość i data

…………………………………..…………………………..
podpis uczestnika konkursu
…………………………………..…………………………..
podpis rodzica / opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
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) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych
im. dr U. Janickiej-Krzywdy, 34-222 Zawoja,

osobowych

jest

Babiogórskie

Centrum

Kultury

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu literacko-plastycznego
poświęconego osobie i twórczości Urszuli Janickiej-Krzywdy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; dane osobowe
przetwarzane są w celu realizacji konkursu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnych w ramach konkursu, a także w celach archiwalnych
i statystycznych,
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest
dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału
w konkursie.
…………………………….……………………….…
miejscowość i data

…………………………………..…………………………..
podpis uczestnika konkursu
…………………………………..…………………………..
podpis rodzica / opiekuna prawnego

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W MEDIACH
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

…………………………….……………………….…
miejscowość i data

…………………………………..…………………………..
podpis uczestnika konkursu
…………………………………..…………………………..
podpis rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA - dorośli
KONKURS
organizowany przez Babiogórskie Centrum Kultury im. Urszuli Janickiej-Krzywdy

1. Tytuł zgłaszanej pracy:
…................................................................................................................................................................
Kategoria: plastyczna/literacka (*właściwe podkreślić)
2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
…................................................................................................................................................................
3. Adres korespondencyjny uczestnika konkursu:
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
tel.: …...............................................................

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję warunki w nim zawarte.
2. Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora oraz ich
przetwarzanie dla potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie i publikowanie mojej pracy na stronie internetowej
BCK w Zawoi, profilach internetowych zarządzanych przez BCK oraz w prasie, zgodnie z ustawą
o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art.81 i 83.

…………………………….……………………….…
miejscowość i data

…………………………………..…………………………..
podpis uczestnika konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA
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) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych
im. dr U. Janickiej-Krzywdy, 34-222 Zawoja,

osobowych

jest

Babiogórskie

Centrum

Kultury

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu literacko-plastycznego
poświęconego osobie i twórczości Urszuli Janickiej-Krzywdy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; dane osobowe
przetwarzane są w celu realizacji konkursu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnych w ramach konkursu, a także w celach archiwalnych
i statystycznych,
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest
dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału
w konkursie.

…………………………….……………………….…
miejscowość i data

…………………………………..…………………………..
podpis uczestnika konkursu

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W MEDIACH
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

…………………………….……………………….…
miejscowość i data

…………………………………..…………………………..
podpis uczestnika konkursu

