
 

VI Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży 2021 

 

Regulamin 
 

Organizatorem Przeglądu jest Multimedialna Filia Biblioteczna Powiatowej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, zwana dalej 

Organizatorem. 

Celem Przeglądu jest: 

 popularyzacja literatury wśród dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie pasji młodych talentów literackich; 

 promocja utalentowanych młodych poetów i pisarzy poprzez publiczną prezentację ich      

utworów. 

    Zasady uczestnictwa: 

 

1. Przegląd jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu 

miasta Wałbrzych. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 

 uczniowie klas VI; 

 uczniowie klas VII; 

 uczniowie klas VIII. 

 

2. Każda placówka może zgłosić dowolną ilość uczniów. 

 

3. Jeden autor może zgłosić utwór, spełniający poniższe kryteria: 

 temat utworu musi być zgodny z hasłem Przeglądu, które w tym roku brzmi 

„WIZJA PRZYSZŁOŚCI”; 

 autor może wybrać dowolny gatunek literacki:  

 proza – jeden utwór do trzech stron A4 zapisanych czcionką Times New 

Roman 12; odstęp między wierszami 1,5;  

 poezja – do trzech wierszy zapisanych czcionką Times New Roman 12; odstęp 

między wierszami 1,5;   

 utwór nie może być nigdzie wcześniej publikowany i nagradzany; 

 utwór musi być napisany w języku polskim; 

 utwór będzie również oceniany za poprawność językową; 

 utwór musi być podpisany pseudonimem i oznaczony kategorią wiekową,         

np. „Kalinka, klasa VI”. 

4. Utwory niespełniające powyższych warunków nie będą brały udziału w Przeglądzie! 

 

5. Do każdego utworu należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną pseudonimem 

autora, w której znajdą się następujące dane autora: 

 imię i nazwisko, 

 klasa, 

 placówka, do której uczęszcza, 



 adres e-mail,  

 załącznik zawierający oświadczenie autorstwa i zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

6. Utwory, w pakietach lub indywidualnie, należy dostarczyć w formie pisemnej,  

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku, do siedziby Organizatora - 

Multimedialnej Filii Bibliotecznej, ul. Kasztelańska 7 

lub do: 

 Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego „Biblioteki pod Atlantami”, ul. Rynek 9  

 innych filii „Biblioteki pod Atlantami”. 

 

7. Utwory podpisane pseudonimem należy również nadesłać w załączniku podpisanym  

VI Przegląd na adres mailowy mfb@atlanty.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 roku,   

 

8. W skład Komisji Przeglądu wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Autorów Polskich 

Oddział Wałbrzych oraz Organizatora.  

 

9. Komisja Przeglądu wybierze najlepsze utwory. Decyzja Komisji jest ostateczna  

i nieodwołalna. 

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zamieszczenia zgłoszonych 

utworów na stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora. 

 

11. Nagrodą w Przeglądzie jest publikacja utworu w książce wydanej przez „Bibliotekę 

pod Atlantami” oraz egzemplarz tej książki.  

 

12. Uroczyste zakończenie Przeglądu odbędzie się w czerwcu 2021 roku w siedzibie 

Organizatora lub online na stronie:   

            https://pl-pl.facebook.com/MultimedialnaFiliaBiblioteczna/ 

 

13. O terminie uroczystego zakończenia Przeglądu Laureaci zostaną powiadomieni 

mailowo.  

 

14. Jednocześnie lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora: www.atlanty.pl oraz na profilu Facebook Organizatora 

 

15. Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielamy pod  numerem telefonu 74-640-12-57  

lub pod adresem mailowym mfb@atlanty.pl .  
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Załącznik   

VI Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży 2021 

 

 

OŚWIADCZENIE o AUTORSTWIE 

 

Oświadczam, że przesłany utwór/utwory, którego/których jestem autorką/em nie był nigdzie 

wcześniej publikowany i nagradzany. 

 
………………………………………                                                              …………………………….……………………  

  (miejscowość, data)                                                                                                                                                     (czytelny podpis Uczestnika) 

………………………………….……………… 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna) 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z udziałem dziecka ……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)           
w VI Wałbrzyskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży 2021, organizowanym przez 
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami”, 58-300 Wałbrzych, Rynek 9:  

(prosimy o dokonanie wyboru przez zakreślenie wybranego pola) 

[   ] TAK   [   ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, zawartych          
w Regulaminie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia VI Wałbrzyskiego 
Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży 2021 oraz jego promocji, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.          
z 2018 r. poz. 1000);  

[   ] TAK   [   ] NIE  Wyrażam zgodę na zamieszczenie w tradycyjnych, elektronicznych   
i prasowych materiałach promocyjnych wizerunku dziecka, utrwalonego podczas   
VI Wałbrzyskiego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży 2021, 
którego było uczestnikiem, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.      
poz. 1000). 

[   ] TAK   [   ] NIE Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej 
dziecka w materiałach promocyjnych i prezentacjach pokonkursowych,              
na stronie internetowej Organizatora Przeglądu oraz w innych formach 
utrwaleń. 

 

……………………………………… 

(miejscowość, data) 

  
………………………………….…………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna) 

 administratorem danych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” (PiMBP), 
58-300 Wałbrzych, Rynek 9; 

 dane będą przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją zadań VI Wałbrzyskiego Przeglądu Twórczości 
Literackiej Dzieci i Młodzieży 2021; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozliczenia i promocji Przeglądu, a publikowane na stronie 
internetowej Organizatora – do czasu zakończenia prowadzenia tej strony; 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;  

 podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;  

 podanie danych i wyrażenie zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  
w Przeglądzie; 

 kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w PiMBP: tel. 746483724, iod@atlanty.pl 


