
Regulamin

Konkursu literackiego „Dulszczyzna we współczesnym świecie”
 zorganizowanego z okazji 100. rocznicy śmierci pisarki 

w ramach Festiwalu „Cóż za temperament szalony! - wokół Gabrieli Zapolskiej”.

1. Organizatorzy:
• Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu;
• Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki;
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Jarosławiu;

2. Cele konkursu:
• poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości pisarki;
• rozbudzenie aktywności literackiej, wrażliwości i wyobraźni uczniów;

3. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z terenu miasta Jarosławia i powiatu 
jarosławskiego.

4. Warunki uczestnictwa
• Napisanie pracy „Dulszczyzna we współczesnym świecie”  w formie rozprawki 

problemowej,
• Praca konkursowa może mieć tylko jednego autora. 
• Objętość pracy nie może przekroczyć półtorej strony kartki A4 (rozmiar czcionki max.14).
• Prace powinny być inspirowane życiem i twórczością Gabrieli Zapolskiej.
• Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko, szkoła, telefon 

kontaktowy).
• Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz  wizerunku 

fotografowanych osób (załączniki do regulaminu). 
• Powołane przez organizatorów jury oceni prace konkursowe.
• Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

5. Termin składania prac
Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 10.11.2021 r. na adres poczty elektronicznej: 
biblioteka@mbp.jaroslaw.pl lub złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 37-500 Jarosław
ul. ks. Jakuba Makary 1.

6. Ogłoszenie wyników
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Festiwalu „Cóż za temperament szalony!

- wokół Gabrieli Zapolskiej” (18.11 – 17.12.2021r.);
• O terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

mailto:biblioteka@mbp.jaroslaw.pl


Załącznik nr 1

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA  
Konkursu literackiego „Dulszczyzna we współczesnym świecie”

 zorganizowanego z okazji 100. rocznicy śmierci pisarki 
w ramach Festiwalu „Cóż za temperament szalony! - wokół Gabrieli Zapolskiej”.

 
 

Zapoznała/em  się  z  regulaminem  konkursu  i  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych    ........................................................………………………... (imię  i  nazwisko  ucznia)
do  celów  konkursowych  w  związku  z  organizacją  konkursu  literackiego:  „Dulszczyzna  we
współczesnym  świeci”  zorganizowanego  z  okazji  100.  rocznicy  śmierci  pisarki  
w ramach Festiwalu „Cóż za temperament szalony! - wokół Gabrieli Zapolskiej”

Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje:
• prezentację wyników laureatów konkursu,
• wręczenie dyplomów i nagród podczas podsumowania konkursu,
• publikację zdjęć z wręczenia nagród i dyplomów podczas podsumowania konkursu na 

stronach internetowych organizatorów,
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

.......................……………..                                                                            .........................................................
       (Miejscowość i data)                                                                           (Podpis uczestnika, który ukończył 16 rok życia 

                                                                                     /rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na publikacje wizerunku uczestnika

.......................……………..                                                                            .........................................................
       (Miejscowość i data)                                                              (Podpis uczestnika, który ukończył 16 rok życia 

                                                                                     /rodzica/opiekuna prawnego)
 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronach internetowych Organizatorów.

• Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu https://mbp.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/12/REGULAMIN-IMPREZ-
ORGANIZOWANYCH-PRZEZ-Miejska-Biblioteke-Publiczna-im.-Aleksandra-Fredry-w-Jaroslawiu.pdf

• Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki http://www.mok-jar.pl/rodo

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Jarosławiu https://przemysl.pbw.org.pl/rodo-2,485/obowiazek-
informacyjny-dla-czytelnikow,10312
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