
 
 

 
 
 

2022 Rokiem Ballad i romansów Adama Mickiewicza 

 
   Projekt: Wydawnictwo Rebel, Polska 

 
 
 
 

Zatopione Miasto 
______________________________________________________ 

KONKURS NA BAŚŃ LITERACKĄ 
 

 

 

 

REGULAMIN 
 
 

 
I. Organizator konkursu  
 
Organizatorem konkursu pt. Zatopione Miasto jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie. 
Myśl przewodnia to upamiętnienie wydania Ballad i romansów w pierwszym tomie Poezyj 
Adama Mickiewicza w dwusetną rocznicę tego wydarzenia, a także przypomnienie ich znaczenia 
oraz wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie. 
 
II. Temat konkursu  
 
1. Baśń literacka pt. Zatopione Miasto prezentująca legendę przedstawioną przez Adama 

Mickiewicza w balladzie Świteź (objętość do 7,5 tys. słów). 
2. Utwór konkursowy powinien być skierowany do odbiorcy dziecięco-młodzieżowego 

i zawierać cechy charakterystyczne dla parafrazy (zob. pkt. V Regulaminu). 
 

III. Cele konkursu  
 
1. Popularyzacja Ballad i romansów Adama Mickiewicza.  
2. Rozwijanie zainteresowań tradycją i kulturą doby romantyzmu. 
3. Propagowanie amatorskiej twórczości literackiej. 
4. Promocja czytelnictwa.  
 
 

 



IV. Zasady konkursu  
 
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 12 lat (decyduje data urodzenia 

w dniu ogłoszenia konkursu tj. 20 grudnia 2021 r.). 
2. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego 

(załącznik nr 2 do Regulaminu). 
3. Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę o treści wskazanej w temacie konkursu. 

Praca musi być samodzielna, wcześniej niepublikowana i nienagradzana w innych 
konkursach (dopuszcza się zgłoszenie baśni zredagowanej przez kilku autorów – do 3).  

4. Baśń musi być napisana w języku polskim i złożona w formie wydruku komputerowego. 
Formatowanie: czcionka 12 Times New Roman, papier formatu A4, margines 2,5 cm, 
odstępy między wierszami 1,5. Każda strona musi posiadać numerację. Rękopisy nie będą 
przyjmowane.  

5. Warunkiem rejestracji uczestnika jest doręczenie 2 kopert.  
Koperta nr 1 musi zawierać:  

 wydrukowany tekst;  

 nośnik CD z utworem, oznaczony godłem (tekst musi być zapisany w formacie .odt, .doc 
lub .docx). Koperta w celu zachowania anonimowości autora musi być oznaczona tylko 
godłem. Przez godło rozumie się słowo, logo, hasło maskujące właściwą tożsamość 
autora;  
Koperta nr 2 (zaklejona i opatrzona tym samym godłem) musi zawierać:  

 wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych wraz z klauzulą informacyjną 
dla osoby pełnoletniej (załącznik nr 1 do Regulaminu) lub wypełniony formularz 
zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oświadczenie o przeniesieniu 
autorskich praw majątkowych wraz z klauzulą informacyjną dla osoby niepełnoletniej 
(załącznik nr 2 do Regulaminu). 
Kopertę nr 2 należy zakleić i włożyć do koperty nr 1, a na niej umieścić tytuł konkursu. 

6. Materiały złożone tj. utwór, nośnik i załączniki nie podlegają zwrotowi.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych, korekty tekstu oraz 

ewentualnego ich wykorzystania w kolażu literackim. 
8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych 

z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału 
w konkursie.  

 
V. Kryteria oceny  
 
1. Prace zostaną ocenione przez zewnętrzną Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora 

Biblioteki. Decyzje Komisji będą ostateczne.  
2. Komisja dokona oceny utworów pod względem:  

 zgodności z tematyką, 

 twórczego charakteru, 

 poprawności stylistycznej i językowej, 

 trzymania się reguł parafrazy, 

 tworzenia świata przedstawionego wg zasad typowych dla baśni, 

 wykorzystania legend i źródeł historycznych. 
3. Komisja Konkursowa ma prawo do rozstrzygnięcia konkursu bez wskazania najlepszych 

prac oraz do podziału uczestników na grupy wiekowe. 
 



VI. Termin i miejsce składania prac  
 
1. Prace należy składać do dnia 20 stycznia 2022 roku (do godziny 18:00) w Bibliotece 

Fabrycznej, ul. 1 Maja 52 lub przesłać listem poleconym na adres: Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna, 96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1 z dopiskiem „Konkurs Zatopione 
Miasto”. 

2. O rejestracji uczestnika konkursu decyduje data wpływu materiałów konkursowych 
(wymienionych w pkt. IV 5 Regulaminu) do Biblioteki.  
 

VII. Ogłoszenie wyników 
 
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26 stycznia 2022 roku na stronie 

internetowej Biblioteki pod adresem www.mbp.zyrardow.pl 
2. Ze względu na sytuację epidemiczną, o miejscu i godzinie wręczenia nagród Organizator 

poinformuje w późniejszym terminie. 
3. Przewidywana pula nagród – 5.000 zł. 
 
VIII. Postanowienia końcowe  
 
1. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw autorskich 

innych osób.  
2. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób trzecich, zaspokaja je w całości uczestnik 

konkursu.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym 

Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od niego.  
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika 

niniejszego Regulaminu.  
5. Naruszenie przez uczestnika postanowień Regulaminu konkursu, upoważnia Organizatora 

do wyłączenia uczestnika z udziału w konkursie oraz powoduje utratę prawa do nagrody. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 Zatopione Miasto  

 
 

Formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej 

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 

Imię i nazwisko: ………………...………………………………………………………..  

Data urodzenia: …...…………………………………………………………................... 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………….….. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, a w razie ich zmiany w trakcie trwania 

konkursu, niezwłocznie poinformuję o treści zmiany Dyrektora Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu Zatopione Miasto i w pełni 

akceptuję jego treść.  
 

 

…………………………….……………………………... 

  Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 

(Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego RODO: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie 

Zatopione Miasto organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Pawła Hulki-

Laskowskiego w Żyrardowie. 

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody        (podkreślić właściwe) 

na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 

im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie tzn.: zdjęć/filmów zarejestrowanych (utrwalonych) 

w czasie trwania konkursu bez konieczności każdorazowego zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest 

jednoznaczne z tym, że zdjęcia/filmy mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Biblioteki, 

miejskiej stronie internetowej, w publikacji pokonkursowej oraz w lokalnych mediach. 

Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu 

wykorzystania wizerunku. Jestem w pełni świadoma/świadomy złożonego oświadczenia. 

 

 

………………………………………………………… 

         Miejscowość, data, czytelny podpis 



Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 
 

 

 

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

Imię i nazwisko 

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

Adres zamieszkania 

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem utworu złożonego pod godłem: 

……………………………………………………………………………… 

 

Zgłoszona do konkursu praca stanowi moje własne, oryginalne dzieło i nie narusza przepisów prawa 

ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.  

 

Oświadczam, że poprzez udział w konkursie nieodpłatnie przenoszę na Miejską i Powiatową 

Bibliotekę Publiczną im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do zgłoszonej pracy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy 

z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 

r., poz. 1231 z późn. zm.).  
 

 

 

 

………………………………………………………… 

            Miejscowość, data, czytelny podpis 

 
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

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 

(Dz.U.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

im. Pawła Hulki-Laskowskiego, 96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 

im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie jest Pani Justyna Rytel-Kuc. Kontakt mailowy: 

jrkdoradztwo@gmail.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ogłoszonego dnia 20 grudnia 2021 r. 

konkursu na baśń literacką pt. Zatopione miasto na podstawie wyrażonej osobiście zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów 

prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat, a po tym okresie zostaną 

trwale usunięte.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania i wydawania zautomatyzowanych decyzji.  

 

 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się: 

 

 

……………………………………….. 

(data, imię i nazwisko uczestnika) 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

 Zatopione Miasto 
 

 

 

Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej 
 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika:…...……...…………………………………………………..  

Data urodzenia: …...………………………………………………………….................... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………..  

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………..  

Numer telefonu: ………………………………………………………………………….  

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, a w razie ich zmiany w trakcie trwania 

konkursu, niezwłocznie poinformuję o treści zmiany Dyrektora Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu Zatopione Miasto i w pełni 

akceptuję jego treść.  
 

 

……………………………………………………………... 

 Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
 
 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika do 18 roku życia na udział w konkursie 

Zatopione Miasto 

 

Oświadczenie 

 

Ja, …………………………………………………………………………….……………………….  

                  (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

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

                 (ulica, nr domu/mieszkania)  

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

               (miejscowość, kod pocztowy)  

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

                 (telefon kontaktowy, email) 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym  

 

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

                     (imię i nazwisko dziecka)  



Zapoznałam/em się z treścią oraz akceptuję Regulamin konkursu Zatopione Miasto i wyrażam zgodę 

na udział mojego dziecka w w/w konkursie.  

Oświadczam w imieniu dziecka, że posiada ono pełnię praw autorskich do zgłoszonej w konkursie 

pracy.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie nieodpłatne na Miejską i Powiatową Bibliotekę 

Publiczną im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie własności pracy mojego dziecka oraz 

autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy na wszystkich polach eksploatacji.  

 

 

…………………………….. ……………………………...  

                Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

  

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 

(Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego RODO: 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu uczestnictwa 

w konkursie Zatopione Miasto organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 

im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie oraz możliwości kontaktowania się ze mną w wyżej 

wymienionej sprawie.  

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody      (podkreślić właściwe) 

na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz mojego dziecka przez Miejską i Powiatową 

Bibliotekę Publiczną im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie tzn.: zdjęć/filmów 

zarejestrowanych (utrwalonych) w czasie trwania konkursu bez konieczności każdorazowego 

zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia/filmy mogą zostać umieszczone 

na stronie internetowej Biblioteki, miejskiej stronie internetowej, publikacji pokonkursowej oraz 

w lokalnych mediach. 

Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu 

wykorzystania wizerunku. Jestem w pełni świadoma/świadomy złożonego oświadczenia. 

 

 

…………………………….. ……………………………...  

                Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

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 

(Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego, 96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 

im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie jest Pani Justyna Rytel-Kuc. Kontakt mailowy: 

jrkdoradztwo@gmail.com. 

3. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu realizacji ogłoszonego dnia 20 grudnia 2021 r. 

konkursu na baśń literacką pt. Zatopione Miasto na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych osoby nieletniej.  

4. Odbiorcą danych Pani/Pana dziecka będą podmioty uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów prawa.  

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres do 5 lat, a po tym okresie 

zostaną trwale usunięte.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest warunkiem jego uczestniczenia 

w konkursie. 

9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania i wydawania zautomatyzowanych decyzji.  

 

 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się: 

 

 

……………………………….. 

(Data, imię i nazwisko rodzica 

lub opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

 

 


