II edycja Konkursu
(nie)Odkryta ziemia mielecka.
Nagroda artystyczna im. Marii Błażków
REGULAMIN
I Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem konkursu (nie)Odkryta ziemia mielecka. Nagroda
artystyczna im. Marii Błażków
(zwanego dalej Konkursem) jest
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 7, 39-300
Mielec. Koordynatorem II edycji jest Miejska Biblioteka Publiczna SCK w
Mielcu.
2. Konkurs trwa od 8 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r. Ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród następuje po zakończeniu Konkursu.
Planowany termin zakończenia Konkursu przewidziany jest na 27 maja
2022 r. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowania
drogą telefoniczną lub mailową.
3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych Regulaminem
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady,
warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora i
Uczestników.
5. Konkurs ma zasięg regionalny.

II Cele Konkursu
1. Uwrażliwienie na piękno regionu mieleckiego.
2. Upamiętnienie postaci Marii Błażków – bibliotekarki, regionalistki,
kierującej Miejską Biblioteką Publiczną SCK w Mielcu.
3. Rozwijanie własnej twórczości, talentów i pasji.
4. Kreatywność i doskonalenie warsztatu literackiego.

III Zasady konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych – w Konkursie mogą
uczestniczyć osoby fizyczne, wyłącznie pełnoletnie.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Organizator przewiduje dwie kategorie prac konkursowych:

 Poezja,
 Proza.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie utworu poetyckiego
(maksimum 700 wersów) lub utworu prozatorskiego - opowiadanie
(maksimum 6 stron A4 przy czcionce Times 12 i pojedynczym odstępie).
Utwory mają stanowić spójną całość, dotąd niepublikowaną,
niezgłaszaną oraz nienagradzaną w innych konkursach – w terminie do
29 kwietnia 2022 r.
5. Utwór musi być przesłany w formie papierowej i elektronicznej (na adres
mailowy: konkurs@kultura.mielec.pl)
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu
ul. Kusocińskiego 2
39-300 Mielec
(z dopiskiem Nagroda im. Marii Błażków).
6. Prace nadesłane na Konkurs powinny być opatrzone pseudonimem oraz
dołączoną kopertą opatrzoną tym pseudonimem, w której należy załączyć
formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami dotyczącymi
danych osobowych (Załącznik nr 2) - druki dostępne do pobrania na stronie
internetowej www.biblioteka.mielec.pl
7. Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość uczestnika.
Dopuszczalne jest zamieszczenie cytatów – wyłącznie z zamieszczeniem
źródła cytatu.
8. Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej
kategorii konkursowej.
9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie
zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej oraz ponosi wyłączną
odpowiedzialność za naruszenie autorskich, praw majątkowych oraz praw
do znaków towarowych, a także praw majątkowych i osobistych osób
trzecich dotyczących przesłanej pracy konkursowej. W przypadku
jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich,
o których mowa – uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwrotu
wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez Organizatora w związku
z wystąpieniem roszczeń.
10.Nadesłanie pracy konkursowej równoznaczne jest z przystąpieniem do
Konkursu oraz akceptacją Regulaminu. Tym samym oznacza to
przeniesienie na Organizatora praw autorskich nadesłanych prac
konkursowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz.83)
do organizacji wystawy, publikacji prac i udostępnienia ich w Internecie.
11.Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora prawa autorskie i upoważnia
go do opracowania (redakcja, korekta, opracowanie techniczne testu,
opracowanie graficzne) i wydania pracy konkursowej.
12.O zakwalifikowaniu pracy do Konkursu decyduje data stempla
pocztowego.
13.Prace niespełniające wymogów formalnych (brak pseudonimu, brak
załączników itp. ) nie będą doduszone do Konkursu.

IV Zasady nagradzania prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzcy decyduje Komisja powołana przez Organizatora.
2. Spośród nadesłanych prac Komisja wybiera po 3 prace konkursowe
z każdej kategorii konkursowej.
3. Komisja przy wyborze prac oceniać będzie: zgodność z tematem Konkursu,
oryginalność, pomysłowość, trzymanie się zasad odpowiednich dla danego
gatunku literackiego oraz zgodność z Regulaminem. Dodatkową punktację
otrzymają utwory nawiązujące tematycznie do ziemi mieleckiej.
4. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas spotkania, w wyznaczonym
przez Organizatora terminie.
5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
i Facebooku Organizatora.
6. Prace konkursowe niespełniające warunków Regulaminu nie będą
klasyfikowane.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub
e- mailem.

V Polityka prywatności
1. Podanie danych osobowych na cele przeprowadzenia Konkursu jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Dane osobowe podane w sposób opisany w Regulaminie będą
przetwarzanie zgodnie z przepisami: Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UN 2016/679 z 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, tzw.
RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), dalej: ustawa o ochronie danych
osobowych).
3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Konkursu
(przeprowadzenie, ogłoszenie wyników, wydanie nagród) i nie będą
przekazywane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
4. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu
do danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania, zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

VI Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie wiąże się z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje
Uczestnika do jego przestrzegania.
2. Prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone
w pracach konkursowych.
4. Regulamin konkursu i załączniki do pobrania na stronie
www.biblioteka.mielec.pl
5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem:
17 787 49 03; 17 787 49 04.

