
 

                

                     

160. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

 

„Kiedy myślę Ojczyzna…  

Na zawsze w sercu mym” 

Powiatowy Konkurs Literacki  

na wiersz patriotyczny w 160. rocznicę Powstania Styczniowego 

 

1. Organizator, współorganizatorzy          Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach,  

                                                                   Biblioteki Powiatu Puławskiego,  

                                                                   Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

                                                  

2. Założenia konkursu                               W 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu  

                                                                  Powstania Styczniowego. Z tej okazji Powiatowa  

                                                                  Biblioteka Publiczna w Puławach ogłosiła konkurs  

                                                                  na napisanie wiersza o tematyce patriotycznej.  

 

3. Uczestnicy                      Konkurs literacki skierowany jest do młodzieży ze szkół                                  

                                                    ponadpodstawowych oraz do osób dorosłych z terenu powiatu  

                                                    puławskiego. 

 

4. Cele konkursu  

 Upamiętnienie Powstania Styczniowego jako największego 

w XIX wieku zrywu niepodległościowego. 

 Zainteresowanie historią Polski, pogłębianie wiedzy  

na temat ważnych momentów w dziejach Ojczyzny.  

 Zachęcanie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, 

społecznej i kulturowej z własnym narodem i swoją „Małą 

Ojczyzną”. 

 Kształtowanie umiejętności literackich oraz artystycznego 

wyrażania myśli. 

 

5. Warunki uczestnictwa               Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden wiersz.  

                                                     Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych  

                                                     i nagradzanych w innych konkursach.  

 



 
6. Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora oraz dane kontaktowe:  

                                                              adres i numer telefonu. 

 

7. Termin            Termin składania prac – do 31 marca 2023 r. 

                                                            Pracę konkursową należy dostarczyć do Powiatowej Biblioteki    

                                                            Publicznej w Puławach osobiście lub wysłać na adres e-mail:  

                                                            pbpulawy@onet.pl (z dopiskiem: KONKURS NA WIERSZ  

                                                            POWSTANIE STYCZNIOWE) albo złożyć w swojej gminnej    

                                                            bibliotece publicznej.  

8. Nagrody             Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody: 

 1 miejsce – bon Empik o wartości 100 zł 

 2 miejsce – bon Empik o wartości 80 zł 

 3 miejsce – bon Empik o wartości 60 zł 

 Wyróżnienie – bon Empik o wartości 40  zł 

                                                       

9. Wyniki konkursu                        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej   

                                                       www.pbp.pulawy.pl, a laureaci konkursu zostaną  

                                                       powiadomieni o wynikach oraz o terminie wręczenia nagród  

                                                       telefonicznie. 

 

 

10. Informacje dodatkowe   Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora 

     konkursu (PBP w Puławach) i nie będą odsyłane.  

     Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z:  

     • akceptacją regulaminu konkursu,    

     • wyrażeniem zgody na bezpłatne eksponowanie nadesłanych 

     prac,  

     • wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

     danych osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby  

     Konkursu.  

 

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora: 

www.pbp.pulawy.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 81 886 14 74 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pbpulawy@onet.pl. 
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

………………………………………………… w celu i w zakresie niezbędnym  

do udziału w konkursie „Kiedy myślę Ojczyzna… Na zawsze w sercu mym” organizowanym przez 

Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta  

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………………...  

         data, podpis 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 

Zgodnie z art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:  

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu jest Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Puławach (ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy, tel.: 81 886-14-74, e-mail: 

pbpulawy@onet.pl)  

2. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach powołany został Inspektor Ochrony Danych 

(dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl ).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursów.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą 

cofnie zgodę.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. W związku z organizacją konkursów dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane 
sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych;  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku 

z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych 

osobowych. 


