
 REGULAMIN KONKURSU  „Liryczne Wyry” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs pod nazwą „Liryczne Wyry” przeznaczony jest dla osób dorosłych. 

2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach ul. Główna 58 wraz z Filią w 
Gostyni. 

3. Prace zawierające utwory liryczne powinny zostać dostarczone do Biblioteki w Wyrach lub Gostyni do 
dnia 31. 08.2021r.  

4. Do konkursu można przystąpić w dowolnym terminie pomiędzy 15 czerwca 2021r a 31 sierpnia 2021r 
roku, składając prace konkursowe osobiście w Bibliotece w Wyrach lub w Bibliotece w Gostyni, bądź też 
przesyłając je na adres na adres e-mail: wyry@gbp.wyry.pl. Do prac należy dołączyć wypełnioną metryczkę 
znajdującą się w Załączniku nr 2 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdującą się w 
Załączniku nr 1. 

 

II. Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie kultury słowa i umiejętności wyrażania uczuć w dziele literackim. 
2. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej.  
3. Promocja czytelnictwa literatury pięknej.  

  

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie do 3 utworów literackich (mogą to być wiersze, fraszki, 
limeryki) niepublikowanych nigdzie wcześniej i nawiązujących do Jubileuszu 30 – lecia Gminy Wyry. 

4. Prace konkursowej powinny być napisane czytelnie i starannie, najlepiej na komputerze. Prace 
konkursowe napisane odręcznie będą dopuszczone pod warunkiem napisania czytelnie i bezbłędnie.  

5. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016r 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), 
która stanowi Załącznik nr 1. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach 
promocyjnych.  

7. Nadesłane utwory pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.  



8. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą 
do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i festiwalach organizowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Wyrach. 

9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

IV. Nagrody 

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję 
konkursową.  

2. Pośród wszystkich uczestników konkursu, zostanie wylosowanych 5 osób, które otrzymają nagrody 
niespodzianki.  

3. Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową w terminie do 20 września 2021 r o 
odbiorze niespodzianki. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę na publikację prac w ramach promocji Biblioteki na 
stronie biblioteki http://gbp.wyry.pl/, bibliotecznym facebooku www.facebook.com/gbpwyry, gminnej 
stronie internetowej https://wyry.pl oraz gminnym facebooku www.facebook.com/gminawyry a także w 
miesięczniku Wicie. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 20.09.2021r.  

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów pod nr telefonów:  

505 439 272 oraz 505 439 257 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach z siedzibą 
przy Głównej 58 43-175 Wyry .  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 
iod@gbp.wyry.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) uczestnictwa w konkursie „Liryczne Wyry” (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) – podstawą 
przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. 

b) prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej przez Administratora (imię i nazwisko laureata 
opublikowane na stronie biblioteki http://gbp.wyry.pl/, bibliotecznym facebooku 
www.facebook.com/gbpwyry, gminnej stronie internetowej https://wyry.pl oraz gminnym facebooku 
www.facebook.com/gminawyry a także w miesięczniku Wicie) – podstawą przetwarzania jest wyrażona 
przez Panią/Pana zgoda.  

c) wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą 
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 
Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. 

W przypadku wyłonienia Pani/Pan jako laureata konkursu odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w 
postaci imienia i nazwiska opublikowanych na stronie biblioteki http://gbp.wyry.pl/, bibliotecznym 
facebooku www.facebook.com/gbpwyry, gminnej stronie internetowej https://wyry.pl oraz gminnym 
facebooku www.facebook.com/gminawyry a także w miesięczniku Wicie mogą być osoby mające dostęp 
do materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz korzystające z sieci Internet oraz portali 
społecznościowych (w tym w szczególności ze strony www organizatora konkursu, strony www Gminy 
Wyry oraz portalu społecznościowego Facebook). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w tym w 
szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz 
wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.  

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  



7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, 
numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail jest warunkiem uczestnictwa konkursie „Liryczne Wyry”. 
Niepodanie powyższych danych spowoduje niemożność uczestnictwa w konkursie. 

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 
tym profilowania. 

 

 

 


