
REGULAMIN 
GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

o tematyce powstańczej pod nazwą 
„Równość – Wolność – Niepodległość – Powstanie Styczniowe 1863-1864” 

dla seniorów z Gminy Busko-Zdrój 

§ 1. 

Postanowienia ogólne

1. Konkurs  literacki  „Równość – Wolność – Niepodległość – Powstanie Styczniowe 1863-
1864” organizowany jest jako zadanie, realizowane w ramach projektu pt.: „Zwycięstwo
ducha  –  Powstanie  Styczniowe  1863-1864”  w  ramach  Programu  Dotacyjnego  Biura
Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863-1864” - edycja 2023 r. 

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Buskie  Samorządowe  Centrum  Kultury  w  Busku-Zdroju
reprezentowane przez Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.

3. Adresatami Konkursu są seniorzy z terenu Gminy Busko-Zdrój (osoby w wieku 60+).

4. Zgoda  na  udział  w  Konkursie  wymaga  formy  pisemnej  uczestnika,  określonej  na
Formularzu  zgłoszeniowym,  którego  wzór  stanowi  Załącznik  nr  1  do  niniejszego
Regulaminu. 

5. Głównym  celem  Konkursu  jest  podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

6. Celem Konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, wzbogacanie języka ojczystego,
zwrócenie uwagi na działalność i aktywność osób w wieku 60+, przełamanie stereotypów
społecznych.

7. Konkurs  zostanie  rozpowszechniony  poprzez  informację  umieszczoną  na  portalu
internetowym BSCK Busko-Zdrój, zakładka Wydarzenia, podstrona „Konkursy i Przeglądy”
oraz poprzez powiadomienia kierowane drogą e-mailową do  Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Busku-Zdroju  (Klub  Seniora),  Hospicjum  w  Busku-Zdroju,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju.

8. Informacje o Konkursie zostaną również wywieszone w formie plakatu w wymienionych
w § 1. pkt. 6 placówkach znajdujących się na terenie Gminy Busko-Zdrój oraz w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w Busku-Zdroju i Fili Busko-Zdrój Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Kielcach.

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
§ 2.

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs kierowany jest do seniorów zwanych dalej uczestnikami, powyżej 60-tego roku
życia.

2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem placówki opiekuńcze z terenu Gminy Busko-Zdrój.

3. Konkurs  literacki  kierowany  do  seniorów pn. „Równość  –  Wolność  –  Niepodległość  –
Powstanie  Styczniowe  1863-1864”,  polega  na  napisaniu  jednego  wiersza  o  treści
realizującej  temat  Konkursu.  Pracę  należy  napisać  na  komputerze,  zgodnie  z  podanymi
wymaganiami:



- format A4

- czcionka – Times New Roman

- rozmiar czcionki 12

- interlinia 1,5, 

- minimalnie 1 strona A4 – maksymalnie 2 strony A4

- plik w formacie Word, Odt, RTF (przesłany drogą mailową na adres: 
a.stepien@bsck.busko.pl lub wydruk dostarczony do siedziby Buskiego Samorządowego 
Centrum Kultury, Al. Miskiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój (Dział Kultury, pok. 104). 

4. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu. 

5. Prace  zgłaszane  do  Konkursu  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdy  wcześniej  nie
publikowanymi i nie zgłaszanymi w ramach innych konkursów, których tematyka oparta jest
na historii powstania styczniowego (tematyka powstańcza), . 

6. Każda praca musi być podpisana w następujący sposób: 

1) imię i nazwisko autora pracy,

2) wiek

3) nazwę i adres placówki delegującej

4) numer telefonu kontaktowego .

7. Każdy uczestnik może w ramach Konkursu złożyć tylko jedną pracę. 

8. Prace uczestników zgłoszone w ramach Konkursu nie podlegają zwrotowi i przechodzą na
własność organizatorów. 

9. Zgłoszenie prac w ramach Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie
danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do niniejszego Regulaminu.  

§ 3. 

Zasady konkursu

1. Prace  konkursowe  będą  dotyczyły  tematyki  „Równość  –  Wolność  –  Niepodległość  –
Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

2. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści i nie mogą mieć przekazu zakazanego prawem,
jak również naruszać dóbr lub praw osób trzecich.

3. Każda składana praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszeniową jej autora. Wszystkie
prace należy uwzględnić na formularzu zbiorczym. Wzór formularza zbiorczego stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Prace  konkursowe  nie  spełniające  powyższych  warunków  lub  złożone  po  terminie  nie
zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 

5. Prace zwycięskie lub wyróżnione zostaną zaprezentowane na stronie portalu internetowego
BSCK Busko-Zdrój.

6. Wszystkie  prace  złożone  w  ramach  Konkursu  mogą  być  wykorzystywane  przez
organizatorów w akcjach promujących Powstanie Styczniowe 1863-1864.

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania
prac  dla  celów  promocyjnych.  Dostarczenie  prac  konkursowych  z  Formularzami
zgłoszeniowymi - Załącznik nr 1 do Regulaminu oznacza akceptację warunków niniejszego
Regulaminu.
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§ 4. 

Termin konkursu 

1. Pracę konkursową wraz z Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1 należy
przekazywać  osobiście  przewodniczącemu  komisji  z  danej  placówki  opiekuńczej,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2023 r. włącznie.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17 marca 2023 r. 

§ 5. 

Ocena konkursu

1. W  Konkursie  biorą  udział  wszystkie  prace  złożone  w  terminie,  tj.  do  1.03.2023  r.
z załączonymi w formie papierowej, uzupełnionymi i podpisanymi kartami zgłoszeniowymi.

2. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, powołana w każdej placówce,
w skład której wejdą Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni.

3. Przewodniczącym  każdej  z  Komisji  Konkursowych  jest  Dyrektor  danej  placówki  lub
w przypadku jego nieobecności Zastępca Dyrektora.

4. Honorowym  Przewodniczącym  Komisji  Konkursowej  jest  Dyrektor  Buskiego
Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju.

5. Komisja dokona oceny według kryteriów:

1) zawartości merytorycznej i zgodności z tematem „Równość – Wolność – Niepodległość –
Powstanie Styczniowe 1863-1864”,

2) wartość merytoryczna i oryginalność pracy,

3) poziom literacki pracy: poprawność gramatyczna, językowa, ortograficzna
i interpunkcyjna,

4) oddziaływanie promocyjno-edukacyjnego (historyczne).

6. Punkty przyznawane w poszczególnych Kryteriach (1-4) od 0 pkt. do 6 pkt., gdzie 0 pkt. –
nie spełnia Kryterium, a 6 pkt. - spełnia Kryterium celująco.

7. Komisja Konkursowa w każdej z placówek wyłoni dwóch Laureatów i sporządzi w dwóch
egzemplarzach  Protokół  według Załącznika  nr  2  do  niniejszego  Regulaminu,  którego  1
egzemplarz  zostanie  przekazany  Organizatorowi,  niezwłocznie  po  zakończeniu  obrad
Komisji Konkursowej.

8. Komisja  Konkursowa  może  wytypować  w  swojej  placówce  jednego  uczestnika  do
wyróżnienia.  Uczestnik  otrzyma  dyplom  Dyrektora  Buskiego  Samorządowego  Centrum
Kultury w Busku-Zdroju.

9. Od oceny Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

10. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

11. Biorąc  udział  w  konkursie  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  opublikowanie  swojego
wizerunku, imienia, nazwiska, placówki oraz zgłoszonej pracy.

12. Sytuacje i okoliczności nie uwzględnione w niniejszym Regulaminie na poziomie placówek
rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

§ 6. 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody

1. Dla Laureatów Konkursu w każdej placówce przewidziane są nagrody rzeczowe (nagrody



pieniężne,  książkowe  lub  inne  związane  z  tematyką  Powstania  Styczniowego),  a  także
dyplomy i wyróżnienia Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-
Zdroju.

2. Dyrektor  każdej  placówki  powiadomi Laureatów o wynikach Konkursu oraz  o  terminie
i formie rozdania nagród.

3. Placówki zostaną poinformowane o terminie oficjalnego wręczenia nagród. 

4. Biorąc udział w Konkursie Laureaci, wyrażają zgodę na opublikowanie swojego wizerunku,
imienia, nazwiska, placówki oraz nagrodzonej pracy. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem, który określa zasady
konkursowe.

2. Kwestie  sporne  oraz  inne,  nieujęte  w  niniejszym Regulaminie  będą  rozstrzygane  przez
Organizatora przy udziale przewodniczącego Komisji Konkursowej.

3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego
Regulaminu.

4. Osobą  upoważnioną  przez  Organizatora  do  udzielania  informacji  na  temat  Konkursu
literackiego „Równość – Wolność – Niepodległość – Powstanie Styczniowe 1863-1864” jest
Anna Stępień – Kierownik Działu Kultury, BSCK w Busku-Zdroju, tel. 41-370-54-19,
a.stepien@bsck.busko.pl  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 „Równość – Wolność – Niepodległość – Powstanie Styczniowe 1863-1864” 

…………......…........………..........………                                       ……...................., ........... 2023 r.

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                          (miejscowość, data)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

ZGODA

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych 

............................................................................................... 

(imię i nazwisko)

w celu zamieszczenia imienia, nazwiska, nazwy placówki oraz wizerunku, na stronie internetowej
Buskiego  Samorządowego  Centrum  Kultury  w  Busku-Zdroju,  w  mediach  społecznościowych,
a także w prasie lokalnej w ramach ogłoszenia wyników gminnego konkursu literackiego „Równość
– Wolność – Niepodległość – Powstanie Styczniowe 1863-1864” realizowanego w ramach projektu
„Zwycięstwo ducha – Powstanie Styczniowe 1863-1864” Programu Dotacyjnego Biura Programu
Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863-1964” (edycja 2023 r.), organizowanego przez Buskie
Samorządowe Centrum Kultury przy współudziale placówek opiekuńczych z terenu Gminy Busko-
Zdrój.

Przekazanie  utworu  (pracy  konkursowej)  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem
wszelkich  autorskich  praw  majątkowych  na  Buskie  Samorządowe  Centrum  Kultury  w  Busku-
Zdroju oraz placówki uczestniczące w Konkursie do wykorzystania nadesłanych prac na wszystkich
polach eksploatacji, tj.:

a) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  –  wytwarzanie  określoną  techniką
egzemplarzy utworu,w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;

b) w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono  –
wprowadzanie do obrotu;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie utworu jest dobrowolne, ale konieczne do udokumentowania
działań w ramach Konkursu.

Oświadczam również, iż administrator danych poinformował mnie, że osoba, której dane dotyczą,
ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 …………….…………………………………………….. 

(imię i nazwisko)



UWAGA: Należy zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, że:

 ·Administratorem  danych  osobowych  jest  Buskie  Samorządowe  Centrum  Kultury  z  siedzibą
w  Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, adres e-mail sekretariat@bsck.busko.pl.

 ·Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie
przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail iodo@marwikpoland.pl.

 ·Dane osobowe przetwarzane będą przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
w  ramach  gminnego  konkursu  plastycznego  „Powstanie  Styczniowe  w  oczach  dziecka”
realizowanego  w  ramach  projektu  „Zwycięstwo  ducha  –  Powstanie  Styczniowe  1863-1864”
Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863-1964” (edycja
2023 r.), a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. - (osoba, której dane dotyczą wyraża
zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych)  oraz  art.  6  lit.  e  ww.  rozporządzenia  -
(realizacja zadania w interesie publicznym).
 ·Odbiorcami  danych  mogą  być  podmioty  realizujące  zadania  z  zakresu  środków  masowego
przekazu.

 ·Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania konkursu, realizacji
projektu oraz czas niezbędny do zachowania jego trwałości.

 ·Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem
przetwarzania, - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych.  ·Osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo
w  dowolnym  momencie  wycofać  zgodę,  przy  czym  wycofanie  zgody  nie  wpływa  na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 ·Ma Pani/Pan prawo do wniesienia  skargi  do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 ·Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 ·Podanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły) jest obowiązkowe, zgoda
na publikację imienia i nazwiska, klasy, nazwa szkoły oraz wizerunku jest dobrowolna.

 ·Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

 „Równość – Wolność – Niepodległość – Powstanie Styczniowe 1863-1864”

…………......…........………..........………                                       ……...................., ........... 2023 r.

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                          (miejscowość, data)

PROTOKÓŁ
z rozstrzygnięcia gminnego konkursu literackiego pod nazwą

„Równość – Wolność – Niepodległość – Powstanie Styczniowe 1863-1864”
 realizowanego w ramach projektu pt.: 

„Zwycięstwo ducha – Powstanie Styczniowe 1863-1864” 
w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa 

„Powstanie Styczniowe 1863-1964” (edycja 2023 r.)

Pełna nazwa i adres placówki …............................…............................................................

….............................................................................................

„Równość – Wolność – Niepodległość – Powstanie Styczniowe 1863-1864” konkurs literacki 

Lp.
Imię i nazwisko 

autora pracy
wiek

Ocena 
Kryterium 1

Ocena 
Kryterium 2

Ocena 
Kryterium 3

Ocena 
Kryterium 4

Ocena 
końcowa

pracy

1

2

3

4

5

...

Punkty przyznawane w poszczególnych Kryteriach (1-4) od 0 pkt. do 6 pkt.,
 gdzie 0 –nie spełnia Kryterium; 6– spełnia Kryterium celująco. 

W gminnym Konkursie „Równość – Wolność – Niepodległość – Powstanie Styczniowe 1863-1864”
realizowanym  w  ramach  projektu  „Zwycięstwo  ducha  –  Powstanie  Styczniowe  1863-1864”
Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863-1964” (edycja
2023 r.) z  Placówki  ………………………………..………………………………………………...
(należy podać pełną nazwę placówki z patronem i miejscowością) wzięło udział ………… seniorów
(należy podać całkowitą liczbę uczestników Konkursu w danej placówce). W ramach obrad Komisji
Konkursowej wyłoniono dwóch Laureatów, którzy otrzymają nagrody i dyplomy:

1. Laureat  I  nagrody  konkursu  literackiego  „Równość  –  Wolność  –  Niepodległość  –
Powstanie Styczniowe 1863-1864”:

……………………………………………………
(Imię, Nazwisko) 



2. Laureat  II  nagrody  konkursu  literackiego  „Równość  –  Wolność  –  Niepodległość  –
Powstanie Styczniowe 1863-1864”

……………………………………………………
(Imię, Nazwisko)

3. Laureat  III  nagrody konkursu literackiego „Równość – Wolność  –  Niepodległość  –
Powstanie Styczniowe 1863-1864”

……………………………………………………
(Imię, Nazwisko)

4. Do  wyróżnienia (dyplomu  Dyrektora  Buskiego  Samorządowego  Centrum  Kultury
w Busku-Zdroju) wytypowano:

……………………………………………………
(Imię, Nazwisko)

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

……………………………………..…………………..                        …………………………….
 (imię i nazwisko; stanowisko)                                                                       (czytelny podpis)

Członkowie Komisji Konkursowej (imię, nazwisko, czytelny podpis, stanowisko):

…............................................................ …......................................... …........................................

…............................................................ …......................................... …........................................

…............................................................ …......................................... …........................................

…............................................................ …......................................... …........................................

…............................................................ …......................................... …........................................

…............................................................ …......................................... …........................................


