
                                                                        

Regulamin  
konkursu literackiego Ludzie listy piszą… 

 

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin konkursu literackiego, zwany dalej Regulaminem, określa warunki 
uczestnictwa w konkursie literackim Ludzie listy piszą… 

2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.  

 

§ 2.  
Cele konkursu 

-  promowanie twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego; 
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i literackich.  
 

§ 3.  
Uczestnicy konkursu  

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych twórczością literacką Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach: 

a) uczniowie szkół podstawowych; 

b) uczniowie szkół średnich do ukończenia 18 lat; 

c) osoby dorosłe. 

§ 4. 
 Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest praca pisemna, mająca formę listu.  

2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu do Organizatora samodzielnie napisanego listu  
do bohatera literackiego z dowolnej powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, o dowolnej 
tematyce. Dopuszcza się napisanie listu do pisarza.  

 

§ 5.  
Praca konkursowa 

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:  

a) podejmować temat konkursu;  



b) liczyć od 1 do 4 stron formatu A4, powinna być napisana komputerowo w programie Word 
(marginesy: 2,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami  
– interlinia – 1,5); 

c) praca nadesłana na konkurs musi być praca indywidualną, nigdzie wcześniej niepublikowaną  
i niezgłoszoną do żadnego innego konkursu;  

 d) do momentu rozstrzygnięcia konkursu autor pracy pozostaje anonimowy. Każda praca powinna 
być opatrzona wyłącznie godłem autora. Do pracy należy dołączyć dokumenty określone w  § 6.  pkt. 
4 w  zamkniętej kopercie, opatrzonej takim samym godłem; 

e) praca powinna zostać przesłana do Organizatora w wersji papierowej w jednym egzemplarzu. 
Autorzy prac, które zostaną wybrane do publikacji, zostaną poproszeni o ich nadesłanie w formie 
elektronicznej. 

§ 6.  
Warunki uczestnictwa  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.  

3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody uczestnika,  
a w przypadku osoby niepełnoletniej - przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka  
na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu oraz przesłanie wraz z pracą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz karty 
zgłoszenia opatrzonej godłem.  

§ 7.  
Terminarz konkursu  

data etap konkursu uwagi 

8 września 2022 r.  ogłoszenie konkursu 

 

strona internetowa Muzeum, profil facebook 
Muzeum, strona Starostwa Powiatowego  

w Białej Podlaskiej 

16 października 
2022 r 

nadsyłanie prac konkursowych wraz  
z załącznikami na adres Organizatora Konkursu:  

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 
 w Romanowie 
Romanów 25 

21-518 Sosnówka 
 z dopiskiem na kopercie:  

Konkurs Literacki Ludzie listy piszą 

 

decyduje data stempla pocztowego  

17- 21 października 
2022 r 

ocena prac konkursowych przez komisję konkursową 
i wyłonienie zwycięzców 

  

26  października 
2022 r.   

powiadomienie laureatów e-mail   

listopad 2022 r. uroczyste wręczenie nagród Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego  
w Romanowie 

 



§ 8.  
Komisja konkursowa 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.  

2. W skład Komisji wchodzą Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  
w Białej Podlaskiej, Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oraz 
pracownicy merytoryczni muzeum. 

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, 
wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.  

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.  

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

§ 9.  
Nagrody konkursowe 

Wszyscy laureaci (I, II, III miejsce w każdej z kategorii) i wyróżnieni otrzymają nagrody  
i okolicznościowe dyplomy. Najlepsze prace zostaną opublikowane w Gościńcu Bialskim.  

 

§ 11.  
Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zrzeczenie się praw autorskich do pracy na rzecz 
Organizatora i zgodę na jej publiczną prezentację oraz publikację.  

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

3. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na uroczystość podsumowania Konkursu  
oraz za usługi pocztowe.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu.  

 

Przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny 

1. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, 
administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka, tel. 83 379 30 14.   

2. Z inspektorem ochrony danych w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie można 
się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl  lub tel. 83 379 30 
14, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  
z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. 



4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, klasy  
i nazwy szkoły, adresu) i wizerunku jest komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oraz użytkownicy strony internetowej 
www.muzeumkraszewskiego.pl  www.powiatbialski.eu  profilu na portalu Facebook  
oraz Gościńca Bialskiego. 

5. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich 
danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności  
w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa  

6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 
osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału  
w Konkursie.  

8. Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 
Rozporządzenia 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie  
w przypadku uczestnika pełnoletniego 

 

Wyrażam zgodę na mój udział w Konkursie Literackim Ludzie listy piszą… i akceptuję jego regulamin. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego   w Romanowie moich 
danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia w celach organizacyjnych i promocyjnych Konkursu 

Literackiego Ludzie listy piszą… 

 

………………………………………… 
 (data i podpis) 

               

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody *  na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez 
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie mojego wizerunku, utrwalonego na potrzeby 
Konkursu Literackiego Ludzie listy piszą… Zgoda uprawnia do wykorzystania i rozpowszechniana 
wizerunku dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz 
prasowy), bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach informacyjnych  
i promocyjnych dotyczących niniejszego wydarzenia.  

 

………………………………………………………..       
(data i podpis) 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu Rozporządzenia 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), jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z siedzibą  
w Romanowie 25, 21-518 Sosnówka,  nr tel. 83 379 30 14, e-mail: 

muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl  

2. Dane  kontaktowe  do  Inspektora  Ochrony  Danych:  Dorota Demianiuk: 
e-mail: muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana  przetwarzane będą w celu  organizacji i promocji Konkursu 
Literackiego Ludzie listy piszą…  na podstawie art. 6  ust.  1  lit.  b ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Pani/Pana  będą mogły  
być  przekazywane  wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 

4. Dane osobowe Pani/Pana  będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez 
okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej  
w przepisach wykonawczych do ustawy  o narodowym  zasobie  archiwalnym i archiwach. 



5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

- dostępu   do   swoich danych   osobowych, ich   sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia 
przetwarzania,  
- wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
- przenoszenia danych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na  zgodność  z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 
osobowych  wymaganych  przez  Administratora  jest  brak  możliwości  udziału Pani/Pana  dziecka  
w Konkursie Literackim Ludzie listy piszą…  

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 
13Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679z  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). 

 

…………………………………… 
(data i podpis ) 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 
w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
………………………………………………………………….. 

w Konkursie Literackim Ludzie listy piszą… i akceptuję jego regulamin. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego Romanowie  danych 
osobowych mojego dziecka, podanych w Karcie zgłoszenia   w celach organizacyjnych i promocyjnych 

Konkursu Literackiego Ludzie listy piszą 

 

………………………………………………………. 
                           (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)                     

       

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody *  na nieodpłatne wykorzystanie   i rozpowszechnianie  
przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego 
na potrzeby Konkursu Literackiego Ludzie listy piszą… Zgoda uprawnia do wykorzystania  
i rozpowszechniana wizerunku dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: 
druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących niniejszego wydarzenia.  

 

………………………………………………………..     
                  (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)                  

       

Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu Rozporządzenia 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), jest Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z siedzibą w Romanów 25, 21-518 Sosnówka  (nr tel. 83 379 30 
14, e-mail: muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl  

2. Dane  kontaktowe  do  Inspektora  Ochrony  Danych:  Dorota Demianiuk, e-mail:  
muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl   

3. Dane osobowe Pani/Pana  dziecka przetwarzane będą w celu  organizacji i promocji Konkursu 
Literackiego Ludzie listy piszą… podstawie art. 6  ust.  1  lit.  b ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Pani/Pana  dziecka będą mogły  być  
przekazywane  wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 



4. Dane osobowe Pani/Pana  dziecka będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez 
okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach 
wykonawczych do ustawy o narodowym  zasobie  archiwalnym i archiwach. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

- dostępu   do   swoich danych   osobowych, ich   sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, 
- wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
- przenoszenia danych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych  
wymaganych  przez  Administratora  jest  brak  możliwości  udziału Pani/Pana  dziecka w Konkursie 

Literackim Ludzie listy piszą…  

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 
13Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679z  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). 

 

                                                            ………………………………………………………. 
                                                                               (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta uczestnika konkursu Ludzie listy piszą… 

Godło: ………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………… 

Kategoria wiekowa: 

 szkoła podstawowa 

 szkoła średnia  

 osoby dorosłe 

Rodzaj listu: 

 do bohatera jego książki 

a) imię i nazwisko bohatera ……………………………………………………………….. 

b) tytuł dzieła, z którego pochodzi bohater ………………………………………………..  

 do Józefa Ignacego Kraszewskiego 


