
Libiąskie Centrum Kultury 

ogłasza Ogólnopolski Konkurs Satyryczny pt.: „SATYRA UROBKOWA” 

pod honorowym patronatem: Burmistrza Miasta Libiąża  

oraz Prezesa Zarządu TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna 

REGULAMIN 

1. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział autorzy niezrzeszeni  oraz   osoby będące członkami 
związków twórczych. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich. 

2. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi takich jak: 
wiersze satyryczne, fraszki, humoreski, limeryki. Mile widziana tematyka: Libiąż i okolice, kopalnia, górnictwo. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów 1 do 5 utworów satyrycznych, nigdzie 
wcześniej niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach, w 3 egzemplarzach. Utwory należy podpisać 
godłem. Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym, co utwory godłem - zawierającą 
kartkę z: imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, e-mail oraz nazwą miejscowości autora. 

4. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw (maksymalnie 5 utworów satyrycznych) wierszy. 
5. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 20 sierpnia 2019 r. 
6. Zgłoszone na konkurs prace oceni profesjonalne jury powołane przez Organizatorów. 
7. Nagrody i wyróżnienia: Organizator przewiduje trzy nagrody główne: 

I nagroda 600,00 zł, II nagroda 400,00 zł, III nagroda 300,00 zł oraz trzy wyróżnienia – nagrody rzeczowe. Ponadto 
ufundowana zostanie Nagroda Specjalna. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Organizator 
zastrzega, że nagrody nie będą wysyłane pocztą. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas „GALI HUMORU I SATYRY” w dniu 12 
października 2019r.  o godz. 1600 w sali widowiskowej Libiąskiego Centrum Kultury, ul. Górnicza 1; 32-590 Libiąż. 
Szczegóły wydarzenia będą zamieszczone na początku września br. na stronie: www.lck.libiaz.pl  

9. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, ponadto zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego 
publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych. Nie 
przewiduje się autoryzacji prac przed ich publikowaniem. 

10. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 
zawartych w załączniku nr 1, w publikacjach i ogłoszeniach wyników. 
a)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1;  32-590 Libiąż, tel. 
+48 32 627-12-62, +48 32 627-37-10. 
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt możliwy jest pod adresem email: iod@lck.libiaz.pl 
c)  Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego pt.: 
„SATYRA UROBKOWA” 
d)  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz w szczególnych przypadkach na podstawie umów, jeżeli jest to niezbędne do realizacji 
wskazanych w pkt. 10c celów. 
e) Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 
f) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 10c celów, a po tym 
czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
g) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, żądania sprostowania danych, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych. 
h) Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
i) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - UODO. 
j)  Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Dotyczy 
to następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, miejsce zamieszkania. 
k)  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć telefonicznie w LCK Libiąż: tel. 32/627-12-62, oraz                    
u koordynatora przedsięwzięcia tel. 502468022 lub pod adresem poczty e-mail: bodzia45@interia.pl 
Prace należy nadsyłać na adres: 
Libiąskie Centrum Kultury 
ul. Górnicza 1 
32-590 LIBIĄŻ  z dopiskiem: konkurs satyryczny  

 



 

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego pt.: „SATYRA UROBKOWA” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Dane uczestnika Konkursu 

Imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Zamieszkanie 

 

Miejscowość: .………………………………………………………………………………… 

 

Nr tel. ……………………………………… mail.: …………………………………………. 

 

Oświadczenie 

 Niniejszym oświadczam, że zgłoszona do konkursu satyra jest moim dziełem i nie narusza 

niczyich osobistych praw autorskich. 

Równocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu,                            

a w szczególności z jego częścią dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb konkursu. 

Zapisy Regulaminu akceptuję bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

     ………………………………………………………… 
                  Data i podpis osoby biorącej udział w konkursie 

 

 

 

 


