Regulamin Konkursu na Wspomnienie o Nadarzyńskim Ośrodku Kultury
„Dwadzieścia lat minęło...”
I. Cele:
 uczczenie 20 rocznicy powstania NOK
 zebranie wspomnień o Nadarzyńskim Ośrodku Kultury
 współtworzenie historii małej ojczyzny
 twórcza aktywacja mieszkańców gminy Nadarzyn i innych osób związanych z NOK
 skupienie lokalnej społeczności wokół wspólnego tematu
II. Zasady udziału w konkursie:
1) Organizatorem Konkursu jest Nadarzyński Ośrodek Kultury.
2) Konkurs przeznaczony jest dla autorów od 15 roku życia, osoby niepełnoletnie mogą
wziąć w nim udział pod warunkiem dostarczenia zgody od rodzica/opiekuna
prawnego (załączniki nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu).
3) Nadesłane teksty powinny posiadać cechy wspomnienia, tzn. dotyczyć wydarzeń,
które faktycznie miały miejsce w przeszłości. Mogą jednak przybrać dowolną formę
literacką (proza, poezja, utwór sceniczny).
4) Maksymalna objętość tekstu 10 stron A 4, przy rozmiarze fontu 12 Times New
Roman. Rękopisy nie będą oceniane.
5) Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać nr telefonu i e-mail.
6) Tekst w postaci pliku tekstowego (w formacie .odt, .doc lub .docx) wraz ze skanem
podpisanych oświadczeń należy przesłać na adres: konkursy@nok.pl do 30 września
2019 roku. Istnieje też możliwość dostarczenia oryginałów podpisanych oświadczeń
bezpośrednio do sekretariatu Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Plac Poniatowskiego
42, 05-830 Nadarzyn.
7) W Konkursie nie mogą grać udziału etatowi pracownicy Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury.
8) Nadesłanie pracy jest równoznaczne:
a) z udzieleniem niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na publikację
przesłanego tekstu w wydawnictwach Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (strona internetowa,
Facebook, wydawnictwa papierowe, Wiadomości Nadarzyńskie, etc.). Oznacza to w praktyce,
że zarówno NOK, jak i autor mogą dysponować tekstem,
co zostanie potwierdzone
podpisem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
b) zgodą na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku do celów konkursu,
co
zostanie potwierdzone podpisem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2
do
niniejszego regulaminu.
c) zgody na nieodpłatne wykorzystanie tekstu w całości lub fragmentach w celu promowania i
informowania o konkursie.
9) Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego
regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania
o konkursie.

III. Ocena prac:
1) Prace konkursowe oceni powołane przez organizatora jury kierując się takimi
kryteriami jak: wartości literackie i oryginalność tekstu oraz wartości kronikarskie
pracy.
2) Prace niezgodne z regulaminem będą dyskwalifikowane.
3) Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 listopada
2019 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.
4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu np. w przypadku nadesłania
bardzo dużej liczby prac.
5) Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne.
6) Organizator zastrzega sobie prawo korekty, redakcji i adiustacji tekstów, które będą
publikowane.
IV. Nagrody i wyróżnienia:
1) Nagrodzony zostanie jeden tekst – nagrodą wysokości 1000 zł.
2) Przewidywane są również nagrody specjalne i wyróżnienia.
3) Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody lub innego podziału nagród.
V. Kontakt: Nadarzyński Ośrodek Kultury, Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel/fax:
(0-22) 729–89-15 – sekretariat, e-mail: konkursy@nok.pl, www.nok.pl
VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Uczestnik, przekazując Organizatorowi pracę Konkursową, oświadcza, że przysługują
mu do niego wszelkie prawa i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone
oraz, że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej
działalności, a przekazanie tekstu konkursowego Organizatorowi nie narusza praw
żadnej osoby trzeciej.
2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora tekstu konkursowego, Uczestnik udziela
Organizatorowi Konkursu zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i
rozporządzanie treścią tego rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu
i jego rozstrzygnięciem.
3. Autor nagrodzonego tekstu udziela niewyłącznej jednorazowej nieodpłatnej licencji na
czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych na wykorzystanie ww. tekstu.
Licencja oraz prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania tekstu
konkursowego udzielne zostaną przez laureata Organizatorowi Konkursu, bez
dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia
Uczestnika z chwilą wydania nagrody. Licencja zostanie udzielona na wykorzystanie
tekstu na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, rozpowszechniania
całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, w wersjach
dwuwymiarowej i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii
cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń
elektronicznych, druku, offsetu, nadrukowywania i drukowania (nanoszenia)
na wszelkich materiałach;
2) w zakresie zapisywania, odtwarzania, rozpowszechniania, prezentowania
całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci
komputerowych;
3) w zakresie udostępnienia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w innych

sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w tym
także w serwisach społecznościowych;
4)
w zakresie nadawania za pomocą telewizji przewodowej albo
bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną lub
satelitarną lub przez sieci komputerowe oraz
na wszystkich polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
4. W przypadku uczestników i laureatów niepełnoletnich wymagane jest złożenie
odpowiednich oświadczeń ( załącznik nr 4) przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun
prawny).

VII . DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów
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) (Dz.Urz. UE L 119,
s. 1) (dalej „RODO”), są przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celu określonym
w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO.
2. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres
tych danych:
1) imię i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) adres poczty elektronicznej e-mail;
4) w przypadku laureatów Konkursu – dodatkowo numer telefonu i adres, na który
ma być wysłana nagroda, jeśli laureat nie odbierze tej nagrody osobiście, numer
rachunku bankowego oraz dane niezbędne na potrzeby dokonania rozliczeń z
urzędem skarbowym z tytułu zryczałtowanego podatku od nagród (PESEL, adres
stałego zamieszkania).
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator przetwarza dane
osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z RODO - klauzula informacyjna załącznik nr 3. Dane osobowe Uczestników
są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami
określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają
jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.
5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych
osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
wzięcie udziału w Konkursie.
7. Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator zapewnia

Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne,
nieprawidłowe lub nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką
informację na następujący adres Organizatora
8. Dane osobowe Uczestników, poza danymi osobowymi laureatów Konkursu, zostaną
usunięte przez Organizatora po posiedzeniu jury konkursowego, najpóźniej do dnia 31
października 2022 r.
VIII. Postanowienia końcowe:
1) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania indywidualnych ustaleń w sprawach
spornych związanych z konkursem a nieobjętych niniejszym regulaminem.
2) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konkursu jest
Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. (0-22)
729–89-15, e-mail: nok@nok.pl.

