Regulamin Konkursu Literackiego
„Bataliony Chłopskie we wspomnieniach”
pod Honorowym Patronatem Starosty Bialskiego
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki oraz zasady przeprowadzania
Konkursu Literackiego „Bataliony Chłopskie we wspomnieniach”, zwanego w dalszej
części Regulaminem.
2. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
§ 2.
1.
2.
3.
4.

Cele konkursu
Ocalenie od zapomnienia wspomnień mieszkańców naszego powiatu związanych
z działalnością Batalionów Chłopskich.
Budowanie więzi międzypokoleniowej.
Poznanie historii z okresu II wojny światowej, szczególnie tej związanej
z działalnością organizacji Bataliony Chłopskie na terenie Powiatu Bialskiego.
Rozwijanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.
§ 3.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Zasady uczestnictwa, termin i warunki nadsyłanych prac
W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu bialskiego niezależnie
od wieku.
Konkurs ma charakter literacki. Prace powinny być napisane prozą w formie
dowolnej, przygotowane na podstawie relacji świadków wydarzeń lub ich potomków
np. wywiad, reportaż, wspomnienie, opowiadanie i inne. Do prac można dołączyć
skany dokumentów i fotografii.
Praca powinna zawierać od 2 do 5 stron i powinna być przesłana w dwóch formach:
a. formie wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,25;
b. formie elektronicznej (na CD) lub mailem: wss@powiatbialski.pl .
Prace należy przekazać do 31 października 2021 r. osobiście lub przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska,
z dopiskiem: Bataliony Chłopskie we wspomnieniach” (decyduje data stempla
pocztowego).
Do każdej pracy powinna być dołączona Karta Uczestnictwa, stanowiąca załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu), zawierająca oświadczenie – zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich klauzulę taką
podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
Do prac należy dołączyć w formie pisemnej klauzulę informacyjną (zał. nr 2
do regulaminu) Brak któregokolwiek z załączników oznacza odrzucenie pracy
konkursowej. Uczestnicy Konkursu /rodzice, opiekunowie/ wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz swoich prac konkursowych do celów
promocyjnych Organizatora.

7. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację i przetwarzaniu danych
osobowych Autora. Prace konkursowe muszą być podpisane, nie mogą być wcześniej
nigdzie publikowane.
8. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie Konkursu
nie będą podlegały ocenie konkursowej.
9. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Starosty Bialskiego.
10. Decyzja komisji jest ostateczna.
11. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność
Organizatora.
§ 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Kryteria oceny
Wartość merytoryczna i zgodność z tematyką.
Forma i poziom literacki pracy.
Poprawność stylistyczna i językowa.
Samodzielność i estetyka pracy.
Właściwy dobór zdjęć i dokumentów.
§ 5.

Zasady przyznawania nagród
1. Bezpośrednią organizacją i nadzorem nad Konkursem zajmuje się Wydział Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
2. Komisja dokona wyboru 3 prac konkursowych i przyzna 3 nagrody.
W uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznawania
nagrody/nagród lub przyznania nagród ex aequo. Komisja może wyróżnić dodatkowo
3 prace.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo decydowania o nagrodach
przyznawanych w Konkursie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator.
Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2021 r. Uczestnicy zostaną
powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie na adres wskazany w załączniku
nr 1.
6. Szczegółowych informacji w sprawie Regulaminu Konkursu informacji Wydział
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, tel. 83 351 13 39.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu Literackiego
„Bataliony Chłopskie we wspomnieniach”

Karta uczestnika Konkursu Literackiego
„Bataliony Chłopskie we wspomnieniach”
Imię i nazwisko uczestnika
.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………..
tel............................................ e-mail...........................................................................................
Tytuł pracy konkursowej
…………………………………………………………………………………………………...
Wyrażam zgodę na:
1. Nieodpłatną publikację pracy opublikowanie w wersji elektronicznej i/lub papierowej.
2. Dokonanie niezbędnych zmian redakcyjnych nadesłanej pracy przeznaczonej
do publikacji.
Ponadto stwierdzam, że przesłana praca jest moją własnością i nie była nigdzie
publikowana oraz nagradzana

.......................................................
czytelny podpis uczestnika

.......................................................
czytelny podpis prawnego opiekuna
w przypadku osób, które nie ukończyły18 roku życia

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu Literackiego
„Bataliony Chłopskie we wspomnieniach”

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bialski z siedzibą przy ul. Brzeskiej
41, 21-500 Biała Podlaska; email: starostwo@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-95.
2) Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej: 21-500 Biała
Podlaska, ul. Brzeska 41, email: iod@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-56.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru skarg i wniosków
na podstawie art. 223 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie
przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami o archiwizacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

