
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„KRYMINALNE ZAGADKI RYBNIKA” NA OPOWIADANIE 

O TEMATYCE KRYMINALNEJ 

§ 1 

Konkurs organizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną  

w Rybniku w ramach projektu „Czarna Seria” dofinansowanego ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury. 

§ 2 

Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia 

przyjmowane są zarówno od osób zajmujących się profesjonalnym pisaniem, jak 

i amatorów. Ze względu na tematykę, autor opowiadania musi mieć ukończony 

16 rok życia. 

§ 3 

Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o tematyce kryminalnej.  

Zależy nam, by prace osadzone były w rybnickich realiach. Zachęcamy, by 

autorzy w swoich opowiadaniach uwzględnili charakterystyczne dla miasta 

Rybnika elementy: urbanistykę, zabytki, krajobraz, wydarzenia kulturalne.  

 

§ 4 

Objętość wydruku nie może przekroczyć pięciu stron A4 maszynopisu 

(czcionka Times New Roman 12; marginesy normalne, interlinia 1,5). Autor 

zobowiązany jest do nadania autorskiego tytułu swojej pracy.  

Na ostatniej stronie, pod tekstem autor zamieszcza swoje dane w tym: imię i 

nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail w celu ewentualnego kontaktu. 
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§ 5 

Kryteria oceny: 

a) swoboda językowa  

b) poprawność językowa i stylistyczna oraz bogactwo słownictwa, 

c) poziom literacki pracy, 

d) samodzielność i oryginalność, 

f) twórcze i świadome wykorzystanie charakterystycznych dla miasta akcentów. 

 

§ 6 

Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). W Konkursie nie 

mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu. 

Praca konkursowa musi być pracą własną. Nie może zawierać opracowań 

innych utworów, ani cytatów. 

Przekazane prace nie mogą być pracami wcześniej nagrodzonymi  

i opublikowanymi. 

§ 7 

Jeden autor może wysłać maksymalnie dwie prace. 

W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

§ 8 

Nadesłane dzieła muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim. 

Dopuszcza się również wykorzystanie gwary śląskiej. 



§ 9 

Prace nieuwzględniające wytycznych lub przekraczające dopuszczalną objętość 

nie będą oceniane. 

§ 10 

Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autorów prac 

na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji Konkursu i 

ogłoszenia wyników, a także na wykorzystanie utworów do działań 

promocyjnych. Organizator dopuszcza możliwość zamieszczenia fragmentu 

zwycięskiego opowiadania na łamach „Gazety Rybnickiej”. Zwycięzca otrzyma 

możliwość odczytu całości swojej pracy w budynku Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotece w Rybniku w terminie wskazanym przez organizatora konkursu 

(indywidualna decyzja zwycięzcy) 

§ 11 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową. Wyniki Konkursu 

zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku (www.biblioteka.rybnik.pl) oraz w 

mediach społecznościowych Biblioteki (Facebook.com/PiMBPRybnik).  

§ 12 

Prace należy przesłać e-mailem na adres:  czarnaseria@biblioteka.rybnik.pl (w 

temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs literacki 2022”) lub dostarczyć 

osobiście do sekretariatu Biblioteki ul. J. Szafranka 7, 44-200 Rybnik do dnia 

16.11.2022r.  

§ 13 

Spośród nadesłanych prac laureata wyłoni powołane przez organizatora 

konkursu jury. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 
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1000zł, zaś dla laureatów II i III miejsca nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie 

konkursu zaplanowane jest na grudzień 2022 r. 

 

§ 14 

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

§ 15 

Klauzula informacyjna: 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Rybniku, adres ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik,  

nr tel. + 48 32 4223541 adres email: sekretariat@biblioteka.rybnik.pl. 

2) z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres email:  

rodo@biblioteka.rybnik.pl. 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

➢ osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów związanym  

z realizacją konkursu literackiego „Kryminalne zagadki Rybnika”. 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, 

Pani/Pana dane osobowe  mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
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kategoriom odbiorców danych osobowych.  Odbiorcami danych osobowych 

mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt  3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie  obowiązującego prawa tj. 5 lat w 

związku  

z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich 

sprostowania, żądania  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia 

danych,  

do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza 

RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, 

aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie literackim „Kryminalne 

zagadki Rybnika”. 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji lub profilowaniu. 

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


