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1. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu

2. Cele konkursu:
- rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej,
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,
- odkrywanie talentów literackich.

3. Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter ograniczony – skierowany jest do kobiet ( mężczyźni też mogą brać udział, 
chociaż nie będą nagradzani) w określonych kategoriach.
Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:
Kat. I – młodzież w wieku 15 – 20 lat,
Kat. II – dorośli powyżej 21 lat.

4. Czas trwania konkursu:
Prace przyjmowane są do 05.03.2021 do godz. 14:00

5. Forma literacką: opowiadanie lub dialog
- treść – związana z Dniem Kobiet,
- praca musi zawierać 1 stronę tekstu, maksymalnie 1500 znaków.
- w treści opowiadania / dialogu mogą znaleźć się podane przez Nas cytaty.
- użycie cytatu będzie oceniane dodatkowymi punktami przez co wzrośnie prawdopodobieństwo 
wygrania konkursu.
o "Kobieta chce znać prawdę, ale nie chce jej słyszeć."
o "Jednym z wizerunków Boga, jest właśnie oblicze kobiety."
o "Cokolwiek się powie o kobiecie- jest prawdą."
o "Bo ja jestem kobieta pracująca – żadnej pracy się nie boję"
o "Chwiejną i zmienną jest zawsze kobieta" 
o "Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu.
Pierwsza to klejnot, druga – skarb."
o "Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta."
o "Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie – a umiera, aby jej było do twarzy w żałobie."
o "Kobieta jest przyszłością mężczyzny."
o "Gdyby kobiety ubierały się tylko dla jednego mężczyzny, nie trwało by to tak długo."
o "Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca – nie popłynie bez nich."
o "Rzadko kiedy kobieta wybacza mężczyźnie zazdrość, jeśli nie jest zazdrosny – nigdy."
o "Mężczyzna bez kobiety jest jak parowóz bez pary."
o "Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją."
o "Kobieto, kobieto- ty tajemnicza istoto."
o "Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów."
o "Wszystkie kobiety są młode, ale niektóre są młodsze."
o "Są kobiety – kwiaty i kobiety- owoce, są też kobiety pestki- trudne do rozgryzienia."

6. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez 



uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, książkach, czasopismach oraz 
nienagradzane w innych konkursach.

7. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:
- pocztą elektroniczną na adres bibliokg@gmail.com , w tytule wiadomości wpisując: Konkurs 
„KOBIETA, JAK TO DUMNIE BRZMI” oraz należy podać swoje imię, nazwisko, wiek, numer 
telefonu,
- za pośrednictwem fanpage Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu,
- tzw. Pocztą tradycyjną na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Frankowskiego 3
78-100 Kołobrzeg
- lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora konkursu (ul. Frankowskiego 3) w terminie do 
05.03.2021.

8. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury. 

9. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych przez komisję 
konkursową.

10. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

11. Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych 
opowiadań, dialogów oraz nazwisk ich autorów w prasie, radiu, telewizji, a także do 
nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. strona biblioteki, Facebook i 
inne media społecznościowe należące do biblioteki) bez zgody autorów i honorarium.

12. Ogłoszenie wyników nastąpi 08 marca 2021 r. na stronie https://biblioteka.kolobrzeg.pl/
i Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.

13. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody (załącznik 1) na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej 
zgodę wyraża jego opiekun prawny). Uczestnik Konkursu jest ponadto zobowiązany dołączyć do 
pracy konkursowej podpisane oświadczenie. Niewypełnienie 
lub złamanie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z zapisów Regulaminu stanowi podstawę 
do wykluczenia z udziału w Konkursie.

14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 35 228 70.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiblioteka.kolobrzeg.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_szCHw2uAvr2toU98XYjxvOdCnkflDTuKavnf-xwqtVsDaGQrj0imEU4&h=AT1jrQ89r-4R7XhGtmhrZ2no5CH44-tG4rMruwCqRvVUTaOhgRFYBroadVo1o3YZKStl9fgeasTlLmPloUpQwwUJmEJY4x63_AXipGF4bNYt19cHl0UjQm4ms_Z-kfStpnD_&__tn__=q&c[0]=AT3fyURkX-iQiWlWplbUp020D6QpBLbuOa4Fx6xclc0xvsCtiy7FS_GF9KG1KOcNCHY8D0H-uUaMgvW7TOJ788nslKYGKi_mLYg_Qy3DnArm8R2yPWAaU_gED55eKUWiZ58CvbsxPYBCZBHeL7XNW4E0H4oTAFxPSB2A3CmMe6j8yoM


Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu Literackiego „Kobieta, jak to dumnie 
brzmi”
Informujemy:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu 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) dalej „RODO”, jest Miejska Biblioteka Publiczna znajdująca się przy ul. 
Frankowskiego 3 w Kołobrzegu.
2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kołobrzegu.
3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i 
promocji Konkursu Literackiego „Kobieta, jak to dumnie brzmi”, opublikowanie nazwiska 
uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a 
RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w 
dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w 
zgłoszeniu udziału w Konkursie Literackim „Kobieta, jak to dumnie brzmi” w celu 
przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołobrzegu.
……………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość)

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych…………………………………………………………….. osoby niepełnoletniej, której 
jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w 
Konkursie Literackim „Kobieta, jak to dumnie brzmi” w celu przeprowadzenia konkursu 
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołobrzegu
………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)


