
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygniecie, wręczenie nagród –  na Gali podsumowującej  

w dniu 30 października 2019 r., o godz. 11.00 w MDK.  

Laureatów powiadomimy telefonicznie o wynikach, wyniki na 

stronie MDK (www.mdkruda.org). 

 

Dane o autorze – jak opisać prace.  

 

Uwaga, to konkurs literacki i prace są oceniane anonimowo, 

czyli należy Wasze dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, 

szkoła, także telefon kontaktowy (aby móc Was powiadomić o 

wynikach) należy umieścić w odrębnej kopercie dołączonej do 

pracy, a pracę podpisać godłem (pseudonimem - taki sam 

umieszczamy na kopercie).  

 

 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące prawa autorskiego i ochrony danych osobowych: 

 

1. 1. Przystąpienie do konkursu (nadesłanie/złożenie pracy) oznacza 

zaznajomienie się z postanowieniami regulaminu oraz ich 

akceptację. 

2.  

2.   Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie wyrażają 

zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych 

przez organizatorów konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dn. 24 maja, poz. 

1000,  

 

3. Administratorem danych osobowych, w znaczeniu Ustawy,· jest   

Młodzieżowy Dom Kultury. 

 

4. Za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów prac 

odpowiadają pełnoletni autorzy lub -  odpowiednio - opiekunowie 

prawni dzieci. Organizatorzy nie ponoszą w tym zakresie żadnej 

odpowiedzialności. 

 

5. Uczestnicy – autorzy pełnoletni i opiekunowie prawni dzieci 

biorących udział w konkursie wyrażają zgodę (organizatorom) na: 

 

-  wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w obszarze działań   

związanych z konkursem.  

- przejęcie pracy – praw autorskich - przez administratora danych  

osobowych (MDK), jej prezentacji w obszarach konkursu, jak 

wystawy, upublicznienie w mediach. 

Wyrażona zgoda dotyczy autora i jego dzieła i udzielana jest na czas 

nieograniczony i dotyczy pól eksploatacji, jak: Internet, materiały 

informacyjne i promocyjne - także wystawy, publikacje, informacje 

prasowe, telewizyjne.  

 

 
Wyrażam zgodę: 

opiekun prawny dziecka/ upoważniona osoba zgłaszająca uczestnika 

lub pełnoletni uczestnik 

 

KONKURS LITERACKI 
dla dzieci i młodzieży 

„NIE JESTEŚ SAM” 
 

WIERSZ, OPOWIADANIE, SCENARIUSZ (małej formy filmowej, teatralnej). 

Weź udział, dostarcz pracę do 16 października 2019 r.  

Organizatorzy: 

 

* Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, 

* Miasto Ruda Śląska  

 

Cele: 

 

- pobudzanie działań profilaktycznych w rodzinie i 

środowisku,  

- zachęcanie do działań w obszarze wychowania przez sztukę, 

- kształtowanie postaw – wychowanie w duchu wartości, 

- popularyzowanie uzdolnień i wrażliwości  

 

O konkursie - uwaga: warunek oświadczenia: 

 

Proponujemy konkurs literacki dla dzieci i młodzieży 

zorganizowany w ramach programu profilaktycznego  pod 

hasłem „Nie jesteś sam”.  

Przyślijcie zestaw dwóch wierszy lub krótkie opowiadanie 

(do 3-ch stron A4 - wydruk), lub scenariusz krótkiej formy 

filmowej, czyli waszego pomysłu na krótki film (do 5 min.).  

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia.  

 

Jak: 

 

- wiersze (dwa) w dwóch egzemplarzach, 

- opowiadanie – w dwóch egzemplarzach (minimum jedno 

opowiadanie), 

- scenariusz – w dwóch egzemplarzach.  

Uwaga: wasz scenariusz nie musi odpowiadać wymogom 

profesjonalnego pisania scenariuszy (istnieją). Zróbcie to tak, 

aby było wiadomo, jakie są sceny, kto występuje i co mówi, 

„co widzi kamera”. Być może zrealizujemy (razem z autorem 

scenariusza) ten film w MDK. 

  

Oceny – jury – nagrody 

 

Oceniamy - nagrody - w każdej dziedzinie odrębnie, czyli 

osobno wiersze, osobno opowiadania i osobno scenariusze.  

Ocenia jury powołane przez MDK. 

 

Dla kogo, czyli kategorie: 

 

- uczniowie szkoły podstawowej - od piątej klasy wzwyż.  

- uczniowie/ młodzież wszystkich typów szkół 

ponadpodstawowych (także uczelni) 

 

Terminy: 

 

 Wasze dzieła należy przesłać (lub dostarczyć samemu ) do 

MDK w Rudzie Śląskiej do dnia 16 października 2019 r.,  

na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej 

41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28 

 

 


