
 

 
  
 

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” 

 
 
I. Ustalenia wstępne  
1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę 
słońca” jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, zwana dalej Organizatorem.  
2. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości  Wandy  Dobaczewskiej w setną rocznicę debiutu 
literackiego Wandy Dobaczewskiej (z domu Niedziałkowskiej), która swoją drogę literacką rozpoczęła 
od wydania tomiku poetyckiego „Na chwałę słońca” w 1920 roku. 
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego 
Regulaminu.  
 
II. Zasady konkursu  
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23.11.2020 r. – 30.03.2021 r. włącznie. 
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.  
3. Konkurs jest otwarty i organizowany w dwóch kategoriach rodzajowych: poezja i proza oraz 
dwóch kategoriach wiekowych: „A” dorośli i „B” młodzież [w wieku 12-18 lat]. Osoby poniżej 16. 
roku życia mogą w nim uczestniczyć za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. 
4. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej 
niepublikowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i Internecie) i nienagradzane wcześniej w 
innych konkursach. 
5. Prace podpisane godłem (słownym, a nie znakiem graficznym) należy przesyłać w 3 
egzemplarzach, w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A-4). Dodatkowo 
należy załączyć tekst umieszczony na nośniku elektronicznym [płycie CD]. Do pracy powinna być 
załączona zamknięta koperta, opatrzona również tym samym godłem, zawierająca: 
- załącznik nr 1a - kartę zgłoszenia do konkursu z danymi osobowymi dla osób dorosłych,  
- załącznik nr 1b - kartę zgłoszenia do konkursu z danymi osobowymi dla młodzieży,  
- załącznik nr 2 - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie 
- załącznik nr 3 - zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych 
osobowych w przypadku młodzieży.  
6. Wytyczne dotyczące nadsyłanych prac: 
- poezja - prace nie mogą przekraczać 3 wierszy w zestawie,  
- proza - prace do 3 str. czcionką 12 Times New Roman, 
- można przysłać tylko jeden zestaw.  
7. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane. 
8. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2021 roku (liczy się data stempla 
pocztowego) na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy, ul. Długa 
39, 85-034 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie: I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy 
Dobaczewskiej, kat. A lub B. 
9. Ze względów epidemiologicznych możliwe jest przesłanie prac drogą elektroniczną, na adres: 
promocja@wimbp.bydgoszcz.pl w pliku wordowskim praca konkursowa (nazwą pliku będzie przyjęte 
godło np. BRZOZA 1) oraz skan dokumentów [w formacie pdf lub jpg] danych osobowych również 
oznaczonych godłem (np. BRZOZA 2). 
10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, jednocześnie zastrzega sobie prawo do 
zaprezentowania i nieodpłatnego publikowania utworów laureatów konkursu, tylko w ramach 



 

promocji, w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami). 
11. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych i wyróżnionych 
utworów w publikacji pokonkursowej, pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach 
internetowych organizatora. 
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja 2021 roku.  
 
III. Nagrody 
1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne i rzeczowe. 
2. Nagrodę należy odebrać osobiście. Nagród nie wysyłamy drogą pocztową, nie dokonujemy 
również przelewu na rachunek bankowy. W uzasadnionych przypadkach nagrodę będzie mogła 
odebrać osoba upoważniona przez laureata 
3. Nieodebrana nagroda przechodzi na rok następny jako „Nagroda specjalna". 
4. Prace będzie oceniać Jury. Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną opublikowane w 
pokonkursowym almanachu, który zostanie wydany w formie elektronicznej. 
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy: www.biblioteka.bydgoszcz.pl. Laureaci konkursu 
zostaną powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego oraz o terminie i sposobie 
odebrania nagród telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
 
IV. Ochrona danych osobowych 
1. Podane informacje w postaci danych osobowych przetwarzane będą przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy (administrator danych) przy ulicy Długiej 39, 
tel. 52 33 99 225, fax: 52 328 73 90, email: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, REGON: 00000280910. 
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w WiMBP w Bydgoszczy należy kontaktować się pod 
adresem mailowym: iod@wimbp.bydgoszcz.pl 
3. Dane osobowe uczestników, rodziców lub opiekunów prawnych, pozyskane są wyłącznie do celów 
konkursu. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w 
konkursie. 
5. Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo żądać od administratora dostępu do swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo wniesienia skargi w sprawie przetwarzania ich 
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Dane osobowe uczestników konkursu, rodziców lub opiekunów prawnych, będą przetwarzane 
zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 
 
V. Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora,  na stronie internetowej Organizatora  
2. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos 
rozstrzygający należy do Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia 
ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.  
4. Nie stosowanie zasad Regulaminu konkursu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika 
konkursu. 
5. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:  
Dział Promocji 
tel. 52 33-99-227  
mail: promocja@wimbp.bydgoszcz.pl  



 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.  
7. Ze względów epidemiologicznych Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub 
przedłużenia konkursu, a nawet do całkowitego odstąpienia od konkursu. 
 


