
Regulamin konkursu literackiego dla dzieci „Młodociani pisarze”

1. Organizatorem konkursu jest Monika Kamińska, autorka książek dla dzieci.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 9-12 lat (rocznikowo).
3. Zadanie konkursowe: napisanie opowiadania nawiązującego do książki „Wspomnienia z

planety Ziemia" na temat: Tajemnice tuneli.
4. Długość opowiadania: od 1 do 5 stron A4 (zarówno pisma ręcznego, jak i pliku

tekstowego).
5. Konkurs trwa do 30 listopada 2022 roku.
6. Należy przysłać opowiadanie w formacie PDF, doc, docx, rtf lub odt na adres e-mail

mlodocianipisarze@gmail.com. W załącznikach należy także przesłać podpisaną
zgodę rodzica/opiekuna (jej skan lub wyraźne zdjęcie) dostępnej do pobrania na
stronie organizatora.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 31 stycznia 2023 roku na
stronie internetowej organizatora, a przekazanie nagród do 15 lutego 2023 roku.

8. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
9. Udział uczestników w konkursie jest uzależniony od wyrażenia zgody przez ich

rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie na warunkach
określonych regulaminem, udzielenie licencji na korzystanie z pracy konkursowej w
zakresie wskazanym w regulaminie oraz przetwarzanie danych osobowych.

10. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników wysyłając podpisaną Zgodę Opiekuna,
oświadczają jednocześnie, że uczestnikom przysługują wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do przesłanych prac i są one wolne od wad fizycznych i prawnych
oraz roszczeń osób trzecich. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za naruszenie cudzych praw autorskich przez ich dzieci i
podopiecznych.

11. Podpisanie Zgody Opiekuna przez rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich
uczestników oznacza udzielenie organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej
czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji na wielokrotne korzystanie z całości
jak i w dowolnie wybranych fragmentach z pracy konkursowej przez organizatora
konkursu na następujących polach eksploatacji:

a. publikacja pracy konkursowej na stronie internetowej i w kanałach social
media organizatora,

b. wprowadzanie do pamięci komputera, a także umieszczanie na serwerze,
c. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez
umieszczenie w dowolnej sieci komputerowej, a także rozpowszechnianie z
portali innych dystrybutorów,

d. wykorzystanie w działaniach reklamowych lub promocyjnych,
e. modyfikację pracy konkursowej w ramach redakcji i korekty.

12. W Konkursie nie będą brały udziału prace konkursowe:
a. do których nie załączono podpisanej Zgody Opiekuna, w tym także jeżeli

Zgoda Opiekuna nie została podpisana przez osoby uprawnione do
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reprezentowania Uczestnika, lub też osoby takie nie wyraziły zgody, o której
mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu

b. niespełniające warunków Konkursu,
c. które nie stanowią własności intelektualnej uczestnika konkursu lub w

stosunku do których uczestnicy konkursu nie wyrazili zgody na korzystanie z
nich na zasadach określonych w ust. 7.

d. w odniesieniu do których uczestnik konkursu nie wyraził zgody na publikację
pracy konkursowej po zakończeniu konkursu

e. które zawierają elementy nieodpowiednie dla dzieci, w szczególności rażąco
drastyczne lub wulgarne

f. których odczytanie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma lub jakość
skanu (skany prac ręcznych).

13. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika.
14. Każda praca powinna być podpisana na pierwszej stronie imieniem i nazwiskiem

uczestnika.
15. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

a. oryginalność pracy konkursowej, w tym w szczególności nie powielanie
znanych motywów, rozwiązań i schematów,

b. kreatywność uczestnika w zakresie konstruowania opowieści i fabuły
c. styl i swoboda wypowiedzi,
d. spójność pracy konkursowej, a także zgodność pracy konkursowej z książką,

do której nawiązuje temat opowiadania.
16. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Monikę Kamińską (organizatora konkursu).
17. Wytypowany zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną.
18. Decyzja o wyborze zwycięzcy ma charakter ostateczny i nieodwołalny.
19. Organizator konkursu nie recenzuje nadesłanych prac w trakcie i po zakończeniu

konkursu.
20. Uczestnicy, których opowiadania konkursowe otrzymają nagrodę, zostaną o tym

powiadomieni w formie mailowej lub telefonicznej.
21. W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z organizatorem konkursu.

Dane osobowe
22. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli

ustawowych, w tym podane w Zgodzie Opiekuna, będą przetwarzane przez
organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu i dostarczenia nagród
laureatom.

23. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk
dotyczących ochrony danych osobowych.

24. Organizator, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych
udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1.

25. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i
nieuprawnionych.

Klauzula informacyjna
26. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest

Organizator.



27. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. RODO
b. kontaktu z uczestnikiem w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
c. publikacji informacji o laureatach konkursu na

https://www.monikakaminska.com.pl/mlodociani-pisarze-2/ - art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO,

d. rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
e. wykonywania praw z przyznanej licencji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
f. realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
g. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO, h) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
28. Dane podane organizatorowi mogą być przekazane podmiotom  realizującym niektóre

usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania nagrody konkursowej.
29. Dane osobowe uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do

momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od
zakończenia konkursu.

30. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. W
przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie

31. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec organizatora z następujących
praw:

a. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich
sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach
wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO
(„prawo do bycia zapomnianym”),

c. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),

d. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o
którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.  8. Organizator informuje również o
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

32. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści
Regulaminu.


