
REGULAMIN KONKURSU 

„ZGROZA W KŁOBUCKU”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest:

Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku

42-100 Kłobuck

ul. Targowa 1

2. Pomysłodawcą konkursu jest Marek Palutkiewicz - autor inicjatywy lokalnej pn." Zgroza w

Kłobucku" w ramach projektu kulturalnego Kuźnia kulturalna 2.0 organizowanego przez 

Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku. 

3. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa w 

Konkursie (pkt. II regulaminu), która zaakceptuje regulamin i nadeśle swoją Pracę 

konkursową.

4. Praca – opowiadanie zgłoszone na Konkurs

5. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych Prac w każdej z kategorii, zgodnych z 

tematem Konkursu.

6. Czas trwania Konkursu: od 1 września do 15 listopada 2018 roku. 

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy powiatu kłobuckiego oraz uczniowie szkół 

powiatu kłobuckiego: VII klasa szkoły podstawowej, III klasa gimnazjum oraz szkoły średnie

2. Napisane opowiadanie konkursowe musi spełniać wszystkie poniższe wymogi:

a) opowiadanie musi być utrzymane w gatunku szeroko rozumianej fantastyki (fantasy, 

science-fiction, horror, realizm magiczny, legendy miejskie itp.), i rozgrywać się na terenie 

powiatu kłobuckiego, w jego przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

b) opowiadanie musi być napisane w języku polskim.

c) opowiadanie nie może przekraczać 35 000 znaków ze spacjami (około 15 stron A4).

d) opowiadanie należy przesłać w formacie .doc, .docx, .odt lub .pdf



3. Pracę należy nadesłać zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) Prace należy nadsyłać w terminie od 1 września do 31 października 2018 roku włącznie, na

adres e-mail zgrozawklobucku@gmail.com   

b) w temacie maila należy wpisać:

Kategoria: („młodzież szkolna” lub „dorośli”) – swoje imię i nazwisko – tytuł pracy.

Na przykład:

„Kategoria: dorośli – Jan Kowalski – Fantastyczne Opowiadanie” 

c) w treści maila należy podać:

Imię i nazwisko

Kod pocztowy, miejscowość

Ulicę i numer domu

Numer kontaktowy (jeśli jest)

Uczniowie szkół, poza powyższymi danymi, proszeni są o podanie nazwy szkoły oraz klasy, 

do której uczęszczają.

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu „Zgroza w 

Kłobucku” oraz akceptacją go, poprzez wpisanie w treści maila, pod podanymi przez siebie 

danymi osobowymi, zdania:

Akceptuję regulamin konkursu „Zgroza w Kłobucku”

4. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługuje mu całokształt autorskich praw 

majątkowych i osobistych do Pracy stanowiącej zgłoszenie konkursowe, zaś prawa te nie są 

obciążone w jakimkolwiek zakresie i na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich. Praca nie 

może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. 

5. Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane - dotyczy to także 

publikacji internetowych.

6. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Pomysłodawca oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin.

7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu, na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i poinformowania laureatów Konkursu

b) przetwarzanie swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, tytułu pracy oraz szkoły 

(jeśli dotyczy tego kategoria), w celu ogłoszenia laureatów konkursu:
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– na profilu facebookowym Konkursu „Zgroza w Kłobucku” http://bit.ly/zgrozawklobucku

– na stronach i podstronach Organizatora www.mokklobuck.pl

– na łamach gazety patrona medialnego wydarzenia, którym jest „Gazeta Kłobucka”.

c) utrwalenie i publikacje wizerunku na potrzeby stworzenia relacji z konkursu oraz 

pokonkursowego ebooka:

– na profilu facebookowym Konkursu „Zgroza w Kłobucku” http://bit.ly/zgrozawklobucku

– na stronach i podstronach Organizatora www.mokklobuck.pl

– na łamach gazety patrona medialnego wydarzenia, którym jest „Gazeta Kłobucka”.

8. Prace nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie podlegają 

odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają również prace, w których organizator stwierdzi inne 

nieprawidłowości, w szczególności polegające na naruszeniu praw autorskich osób trzecich.

III. Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbywa się kilkuetapowo:

- Etap I – od 1 września do 31 października 2018 roku – przyjmowanie prac konkursowych

- Etap II – od 1 listopada do 14 listopada 2018 - obrady jury i wyłonienie najlepszych prac

- Etap III – 15 listopada 2018, godz. 18:00 - wręczenie nagród w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Kłobucku, podczas spotkania autorskiego z panem Andrzejem Pilipiukem.

2. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Pomysłodawcę konkursu. 

3. Skład jury zostanie podany do dnia 31 października 2018 roku na stronie facebookowej 

wydarzenia http://bit.ly/zgrozawklobucku 

4. Po wyborze dokonanym przez jury konkursu, zwycięskie oraz wyróżnione prace ukażą się 

w postaci publikacji e-book (jako zbiór opowiadań) i będą dostępne bezpłatnie na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.mokklobuck.pl.

5. Decyzje jury konkursu są ostateczne. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie ani 

reklamacja.

6. O wygranej laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.

7. Nagrody zostaną wręczone 15 listopada o godzinie 18:00 w Miejskim Domu Kultury w 

Kłobucku, podczas spotkania autorskiego z panem Andrzejem Pilipiukem. 
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W przypadku nieobecności laureata na rozdaniu, nagroda zostanie przekazana za 

pośrednictwem poczty, pod adres podany w zgłoszeniu konkursowym, lub w inny sposób 

uzgodniony z laureatem.

8. Lista laureatów, których prace zostaną umieszczone w publikacji, zostanie ogłoszona na 

stronie Organizatora www.mokklobuck.pl oraz na stronie facebookowej wydarzenia 

http://bit.ly/zgrozawklobucku, po 15 listopada 2018 roku.

9. Z chwilą ogłoszenia laureatów konkursu przez Organizatora, Organizator nabywa licencję 

niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw 

autorskich do wyróżnionych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:

a) umieszczenia w antologii tekstów; zamieszczenia na stronach WWW i mediach 

społecznościowych na profilach Organizatora i Pomysłodawcy

b) na potrzeby promocji konkursu i zbioru opowiadań w prasie i Internecie

IV. Nagrody

1. Kategoria: Dorośli

Miejsce I – 300zł

Miejsce II – 200zł

Miejsce III – 100zł

2. Kategoria: Młodzież szkolna

Miejsce I – 300zł

Miejsce II – 200zł

Miejsce III – 100zł

3. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent.

4. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, a także prawo do niewybrania żadnego

ze zgłoszonych do konkursu opowiadań, jeśli żadne nie będzie spełniało wymogów konkursu 

lub będzie reprezentowało niesatysfakcjonujący dla jury poziom.

V. Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu, za wyjątkiem decyzji i postanowień, które na 

mocy regulaminu są ostateczne i od których nie przysługuje reklamacja, mogą być kierowane 
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do Organizatora przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 

Organizatora wskazany w punkcie I.1 niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz 14 dni po jego 

zakończeniu. Datą złożenia reklamacji jest dzień jej nadania przez osobę składającą 

reklamację.

3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez 

Organizatora.

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko składającego reklamację oraz jego 

dokładny adres, na który ma zostać przesłana decyzja Komisji Reklamacyjnej, a także 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądania składającego reklamację.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia reklamacji Organizatorowi. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona 

o decyzji Komisji Reklamacyjnej listem poleconym wysłanym na jej adres w terminie 7 dni 

od daty rozpoznania reklamacji.

6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest:

Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku

42-100 Kłobuck

ul. Targowa 1

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja

2018 r. (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w 

sprawie przetwarzanych danych jest Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod e-mailem: kuba@eduodo.pl

4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.



5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie.

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania

c) adres e-mail,

d) numer telefonu

e) szkoła (jeśli dotyczy tego kategoria wiekowa Konkursu)

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.

9. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów.

13. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu może zostać powierzone osobom trzecim współpracującym z Organizatorem.



14. Organizator jest uprawniony do przesyłania Uczestnikom Konkursu, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, informacji dotyczących uczestnictwa w Konkursie, które nie 

stanowią informacji handlowej.

15. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych 

wymagane przez Rozporządzenie 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, znajdują się pod adresem: https://www.mokklobuck.pl

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ram czasowych konkursu na skutek 

wystąpienia zdarzeń losowych.

2. Szczegółowych informacji udziela – Marek Palutkiewicz

e-mail: marek.palutkiewicz@gmail.com

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

4. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
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