REGULAMIN
XLI WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU BIAŁYCH PIÓR
im. Ewy Gajowieckiej

XLI edycja konkursu jest jednocześnie siódmą, która nosi imię Ewy Gajowieckiej. Była to
pomysłodawczyni turnieju, organizatorka trzydziestu trzech edycji konkursu, wieloletni pracownik
MDK nr 1 w Poznaniu i wychowawca kilku pokoleń miłośników literatury. Pani Ewa Gajowiecka zmarła
w 2015 r.

ORGANIZATOR


Organizatorem imprezy jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu.

ADRESACI


Adresatami Turnieju są uzdolnieni literacko uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych
z województwa wielkopolskiego.

CELE


Turniej ma na celu odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich dzieci i młodzieży,
kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej
twórczości z utworami rówieśników.

PRZEBIEG TURNIEJU I WARUNKI UCZESTNICTWA


Uczestnicy proszeni są o nadesłanie zestawu samodzielnie napisanych tekstów o dowolnej
tematyce w terminie do 4 lutego 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
ul. Droga Dębińska 21
61-555 Poznań
z dopiskiem "Wojewódzki Turniej Białych Piór"

oraz jednocześnie drogą mailową na adres: turniejbialychpior@gmail.com, w tytule wiadomości
wpisując nazwę szkoły. Plik (zapisany w formacie .doc) powinien być zatytułowany imieniem
i nazwiskiem ucznia. Należy przesłać prace każdego uczestnika w oddzielnym pliku. W przypadku
większej liczby uczestników z danej szkoły można przesłać wszystkie prace w jednej wiadomości
mailowej.


Teksty nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych
konkursach.



Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzy teksty poetyckie lub dwa

teksty prozatorskie. Należy przesłać 3 kopie każdego utworu. Dozwolone jest nadesłanie przez
jednego uczestnika zarówno prac prozatorskich, jak i poezji.


Maksymalna objętość każdej pracy prozatorskiej to trzy strony maszynopisu – preferowana
czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.



Wszystkie teksty należy podpisać w prawym górnym rogu pierwszej strony imieniem
i nazwiskiem, podać nazwę i adres szkoły oraz klasę, imię i nazwisko nauczyciela, a w przypadku
wersji drukowanej dodatkowo opatrzyć pieczątką szkoły. Prosimy także o dopisanie na tekście
jednej z czterech kategorii:
- poezja – grupa młodsza
- proza – grupa młodsza
- poezja – grupa starsza
- proza – grupa starsza

Do kategorii młodszych zalicza się uczniów klas V i VI szkół podstawowych, do grupy starszej młodzież
z klas VII i VIII szkół podstawowych.


Prace dłuższe niż 1 strona maszynopisu prosimy spiąć zszywkami.



Każdy uczestnik powinien do zestawu tekstów w wersji drukowanej dołączyć wypełnioną "Kartę
uczestnika".



Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną zakwalifikowane do udziału
w konkursie.



Prace konkursowe ocenią jurorzy (poloniści i literaci). Podczas oceny będą brać pod uwagę
poniższe kryteria: twórczy charakter utworu, poziom literacki pracy, poprawność stylistyczną
i językową, samodzielność i oryginalność.

Prace komisji konkursowej mają charakter dwuetapowy. Do drugiego etapu dostaną się najlepsi autorzy
prac. W drugim etapie konkursu jurorzy przyznają nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach. Werdykt
jury jest ostateczny.


Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2022 roku. Laureaci będą
powiadomieni i zaproszeni na tydzień przed planowaną imprezą rozdania nagród.



Do wszystkich szkół, których uczniowie złożyli prace na konkurs, do czerwca 2022 zostaną
rozesłane tomiki z nagrodzonymi utworami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.



Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualny regulamin
konkursu oraz bieżące informacje związane z Turniejem znajdują się zawsze na stronie
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1: www.mdk1.pl



Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.



Pytania prosimy kierować na adres mailowy: turniejbialychpior@gmail.com.

KARTA UCZESTNIKA XLI WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU BIAŁYCH PIÓR IM. EWY GAJOWIECKIEJ

................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia uczestnika)

Ja ………………………………………..........................…………...niniejszym oświadczam, że:
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy Droga
Dębińska 21, 61-555 Poznań moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz danych
osobowych mojego dziecka…..……………………………...………….. (imię i nazwisko dziecka)
obejmujących dane (imię, nazwisko, wiek) w celu umożliwienia organizacji i udziału mojego dziecka
w XLI Wojewódzkim Turnieju Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej, a także w celu opracowania
sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z
konkursem, w tym umieszczania moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka na
stronie internetowej Placówki, na profilach internetowych Placówki (np. Facebook), w materiałach
prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych
przekazywanych przez Placówkę innym osobom.

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy Droga
Dębińska
21,
61-555
Poznań,
danych
osobowych
mojego
dziecka
…………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka) w postaci wizerunku,
uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas
uczestnictwa w XLI Wojewódzkim Turnieju Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej organizowanych przez
Placówkę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z konkursem, w
tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Placówki, na profilach
internetowych Placówki (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w
materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Placówkę innym osobom.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy Droga
Dębińska 21, 61-555 Poznań, moich danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w
szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas uczestnictwa mojego
dziecka w XLI Wojewódzkim Turnieju Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej organizowanych przez
Placówkę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z konkursem, w
tym umieszczania mojego wizerunku na stronie internetowej Placówki, na profilach internetowych
Placówki (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach
informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Placówkę innym osobom.

…………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych
osobowych?

Z kim można się kontaktować w
sprawie przetwarzania danych
osobowych?

W jakim celu i na jakiej podstawie
przetwarzamy dane osobowe?

Przez jaki okres będą
przechowywane dane osobowe?

Komu mogą być przekazywane
dane osobowe?

Jakie prawa przysługują w
związku z ochroną danych
osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie
wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”) jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy
ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań,
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia organizacji i udziału w XLI Wojewódzkim
Turnieju Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej, w tym w celu opracowania sprawozdań i relacji z
konkursu, a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań
informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania moich danych osobowych
i danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Placówki, na profilach internetowych
Placówki (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach
informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Placówkę innym osobom. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania
wyrażonej zgody.
Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być
niemożliwe.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.:
dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla
systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom
marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym
obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych;
b)

żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)

żądania usunięcia danych osobowych:

d)



gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,



po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,



gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:


osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,



przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
osobowych,



Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Czy dane osobowe są
przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje
się do profilowania?

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania.

Czy podawanie danych
osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie,
przy czym wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość
udziału w konkursie.

