
 

        
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  
 ”W ŚWIECIE TOLKIENA – OPOWIEŚCI INSPIROWANE ŚRÓDZIEMIEM” 

 
 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu przy udziale 
członków Klubu Miłośników Fantastyki „Sagitta” oraz Poznańskiego Towarzystwa 
Miłośników Tolkiena „Drużyna Pyrlandii”. 
 

2. Celem konkursu jest rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, rozbudzanie wrażliwości                               
i umiejętności literackich, kreatywności uczestników, zapoznanie uczestników z sylwetką J. 
R. R. Tolkiena, popularyzacja jego twórczości, wprowadzenie w świat kultury oraz integracja 
społeczności z biblioteką. 

 
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką z terenu całego 

kraju w następujących kategoriach wiekowych: 
- 14-18 lat, 
- powyżej 18 lat. 

 
4. Zadanie uczestników polega na obejrzeniu filmu ze spotkania Klubu Miłośników Fantastyki 

„Sagitta”, na którym Poznańskie Towarzystwo Miłośników Tolkiena „Drużyna Pyrlandii” 
przedstawiło prelekcję „Wstęp do świata Tolkiena” oraz napisaniu opowiadania 
inspirowanego twórczością Tolkiena (maksymalnie 4 strony formatu A4). Film jest 
dostępny na kanale youtube’owym: https://www.youtube.com/watch?v=rd2E00GRMHI 
 

5. Uczestnicy konkursu zgłaszają się za pomocą poczty elektronicznej (na adres: 
pjezierski@pbp.sieradz.pl) do 22 marca 2021 r. do godziny 15.00. W temacie emaila należy 
wpisać „Tolkien”. Do emaila należy dołączyć plik pracy w formacie tekstowym oraz skan 
podpisanego oświadczenia i klauzuli informacyjnej. 

        Przyjęcie zgłoszenia pracy organizator potwierdzi oddzielnym mailem zwrotnym w    
        terminie do 1 dnia roboczego. 
 
6. Kryteria oceny: 

- oryginalność pracy, 
- ujęcie tematu i pomysł, 
- dojrzałość literacka. 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki 
(www.pbp.sieradz.pl), a także przekazane lokalnym mediom. Rozstrzygnięcie konkursu 
planowane jest na 25 marca 2021 r. (Światowy Dzień Czytania Tolkiena). O wynikach 
konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.  
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8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, w tym książki Tolkiena i o uniwersum 

tolkienowskim oraz nagrodę specjalną: możliwość przeprowadzenie spotkania Klubu 
online na dowolny temat w terminie ustalonym wspólnie z członkami KMF „Sagitta”.  

 
9. Do oceny prac zostanie powołane jury konkursowe, które podejmie decyzję o kolejności 

przyznania nagród. Jury będzie się składać z następujących osób: członek Poznańskiego 
Towarzystwa Miłośników Tolkiena „Drużyna Pyrlandii”, członek Klubu Miłośników 
Fantastyki „Sagitta”, pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, bibliotekarz-
polonista. 

 
10. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Biblioteki: 

www.pbp.sieradz.pl. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, publikacji jego 
wyników oraz promocji konkursu, a także zgody na korzystanie i rozpowszechnianie 
wizerunku uczestnika konkursu, czyli przedłożenie wypełnionego oświadczenia oraz 
klauzuli informacyjnej, które stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia 

okoliczności od niego niezależnych. Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora 
jakiekolwiek roszczenie z tym związane. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje 
uczestników telefonicznie i na stronie internetowej biblioteki. Organizator zastrzega sobie 
prawo do reprodukcji i rozpowszechniania prac w ramach promocji konkursu.  

 
12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 
 
 
 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU 

im. Władysława Broniewskiego 

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4; NIP 827-11-30-233 
tel./fax 43 827 16 41, tel. 43 822 36 70, 43 822 36 71 

e-mail: info@pbp.sieradz.pl, www.pbp.sieradz.pl 
OPIEKUN KONKURSU -  Paweł Jezierski  pjezierski@pbp.sieradz.pl 43 822 36 71 

 

                   
 

W ZAŁĄCZENIU: OŚWIADCZENIE I KLAUZULA INFORMACYJNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pbp.sieradz.pl/
http://www.pbp.sieradz.pl/


 
Zgłoszenie do konkursu „W ŚWIECIE TOLKIENA – OPOWIEŚCI INSPIROWANE ŚRÓDZIEMIEM” 

 

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

Wiek uczestnika ……………… numer telefonu kontaktowego/ e-mail ……………………..……..…………………. 

Nazwa szkoły (w przypadku młodzieży) …….……………………………..……………………….………..……………….……………………. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (informacje wynikające z art. 13 RODO) 
 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu. 
Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: iodo@pbp.sieradz.pl 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, udokumentowania i promocji konkursu „W ŚWIECIE TOLKIENA 
– OPOWIEŚCI INSPIROWANE ŚRÓDZIEMIEM” a imiona i nazwiska uczestników konkursu mogą być upublicznione na 
stronach internetowych organizatora konkursu oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest art. 6 ust. 1 pkt a (na podstawie zgody) oraz art. 9 ust.1 pkt a (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych 
kategorii). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, 
a po upływie tego okresu, przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel danych osobowych ma 
prawo: 
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
• żądania sprostowania danych, 
• do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów, w których 
zostały zebrane, 
• do ograniczenia przetwarzania danych. 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez 
niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
 ………………………………………...……..  …………………………………………………………………………...……………………………………………. 
 miejscowość, data    podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego/niepełnoletniego uczestnika konkursu 
 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICÓW (w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu) 
 

W związku z udziałem ………………………………....................................……………………………………………………………..………………. 
(proszę podać imię i nazwisko) w konkursie „W ŚWIECIE TOLKIENA – OPOWIEŚCI INSPIROWANE ŚRÓDZIEMIEM”, 
organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu, 
(proszę wpisać znak „x” we właściwym okienku): 
□ potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu, 
□ akceptuję wszystkie jego postanowienia, 
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (zaznaczyć 
odpowiednie) w zakresie organizacji konkursu, obejmujące: 
• wykonywanie mi zdjęć/zdjęć mojemu dziecku w trakcie konkursu i ogłoszenia wyników oraz nieodpłatne                                     
i bezterminowe wykorzystywanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w dokumentacji związanej                                 
z konkursem, 
• nieodpłatną publikację mojego imienia i nazwiska /imienia i nazwiska mojego dziecka (zaznaczyć odpowiednie) oraz 
nieodpłatną publikację wykonanych fotografii i materiałów filmowych z moim/ jego (zaznaczyć odpowiednie) 
wizerunkiem na stronach internetowych organizatora, tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, oraz 
podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów, relacjonujących przebieg konkursu. 
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926                   
z późn. zm.); 

□ wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy/pracy mojego dziecka do celów promocji konkursu 
(reprodukcja i rozpowszechnianie). 
 
 ………………………………………...……..…    …………………………………………………………………………...…………………………………………….. 
 miejscowość, data    podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu 
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