
 

Regulamin Konkursu na Literackiego MEMa 

 
 

I. USTALENIA WSTĘPNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 

Nałkowskiej w Przasnyszu 
 

2. Uczestnicy: 
 

a) Konkurs ma charakter amatorski, 
b) Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 15 – 19 lat z miasta 

Przasnysz i Powiatu przasnyskiego, 

c) Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za zgodą rodzica bądź 

opiekuna prawnego. 

 

II. ZASADY KONKURSU 
 

1. Konkurs trwać będzie od 07.11.2022 r. do 06.12.2022 r. Ostateczny termin 

nadsyłania prac do 30.11.2022 r. godz. 15:00 
 

2. Do konkursu przyjmowane są prace: 
a) nawiązujące do tematyki literatury, książki, biblioteki, 

b) nie obrażające nikogo w sposób personalny 

c) w określonej formie: plik w formacie graficznym JPG/PNG 

d) napisane w języku polskim, 
e) dotąd niepublikowane. 

 

3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 2 prace. 

 

4. Memy można tworzyć za pomocą dowolnej aplikacji. 

 

5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej 

pracy. 
 

6. Organizator zastrzega sobie prawa do: 
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, 
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 



 

III. WYSYŁANIE PRAC 

 

1. Prace prosimy przesyłać na adres mailowy: 

edyta.kaputyan@mbpprzasnysz.pl, w tytule maila: Konkurs na literackiego 

mema 

2. Do mema należy dołączyć formularze dostępne na stronie 

www.mbpprzasnysz.pl : 

- Formularz zgłoszeniowy zawierający: tytuł mema, imię i nazwisko  

autora, adres zamieszkania, adres mailowy, telefon kontaktowy do autora 

- zgodę rodzica na wzięcie udziału w konkursie w przypadku osób 

niepełnoletnich 

 
 

IV. SEKRETARZ KONKURSU 
 

1. Sekretarzem konkursu jest Pani Edyta Kaputyan. 

2. Sekretarz konkursu przyjmuje nadesłane prace. 

3. Sekretarz konkursu rozsyła prace członkom kapituły, dokładając przy tym 

wszelkich starań, aby do czasu ich ocenienia autorzy pozostali jurorom 

nieznani. 

4. Sekretarz nie należy do Komisji oceniającej prace. 

 

 

V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ 
 

1. Prace oceniane są przez członków Komisji. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy, 

oryginalność oraz wartość humorystyczna. 

3. Proces oceniania prac jest tajny. 

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dniu 06.12.2022r. W momencie 

ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) 

autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac. 

mailto:edyta.kaputyan@mbpprzasnysz.pl
http://www.mbpprzasnysz.pl/


 

VI. NAGRODY 
 

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac: 

a) za I MIEJSCE: smartband Xiaomi Mi Band 6 

b) za II MIEJSCE: słuchawki HP Bluetooth Headset 500 
c) za III MIEJSCE: słuchawki HP Bluetooth Headset 500 

 

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową i 

telefoniczną. 
 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych 

osobowych. 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów 

Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na 

wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu. 

4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych 

osobowych, a także możliwość ich poprawiania. 
 

Klauzula informacyjna dla uczestników 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, 2) inspektorem 

ochrony danych w Bibliotece jest Pan Piotr Dąbrowski adres e-mail: 

iod@mbpprzasnysz.pl; 3) dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na 

opowiadanie pn. „ Myśleć jak pisarz” na czas jego trwania – dokumentacja przebiegu 

konkursu (relacje i fotorelacje). 4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zamieszczenia relacji z odbywającego się na stronie internetowej organizatora 

(mbpprzasnysz.pl) 6) państwa dane (imię, nazwisko,) będą przechowywane jedynie na 

czas trwania konkursu „Myśleć jak pisarz”. Wizerunek (zdjęcia) Pani/Pana będą 

przechowywane przez okres 5 lat (w wersji elektronicznej) i 50 lat (w wersji 

papierowej – kronika Biblioteki). 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych 

i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 

UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących  

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 


