REGULAMIN

projektu: „ZAKOCHANY TARGÓWEK”,
realizowanego w ramach Fundusz Animacji Kultury 2019.
Projekt rewitalizacyjny w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy
do 2022 roku.

I Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady realizacji projektu pt.: „Zakochany Targówek”.
2. Projekt jest organizowany przez: Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 85, w partnerstwie z NASZYM KLUBEM z siedzibą przy ul.
Zamiejskiej 1, oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.
3. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy.
4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy upoważnia partnera projektu: NASZ
KLUB do przetwarzania danych osobowych potencjalnych uczestników projektu.
5. Celem projektu jest powstanie Antologii Poezji złożonej z 2 tomów - wierszy napisanych dla
dzieci i dla dorosłych.
4. Antologia o której mowa powyżej ma być efektem międzysąsiedzkich jak również
międzypokoleniowych działań twórczych - obecnych i przyszłych sympatyków literatury i
Dzielnicy - służących także dobrej zabawie i pokazaniu zdolności mieszkańców terenu
objętego projektem.
5. Uczestnikom projektu proponuje się warsztaty i konsultacje poetycko-ilusatratorskie.
6. W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs poetycko – ilustratorski pt. „Zakochany
Targówek”.
7. Przewiduje się 2 spacery inspirujące po Targówku.
II Warunki uczestnictwa (kto może)
1. Projekt ma zasięg lokalny i dotyczy Dzielnicy TARGÓWEK.
2. Uczestnikiem w projekcie może zostać każdy mieszkaniec Targówka jak również jego sympatyk.
3. Uczestnictwo dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia musi być poświadczone zgodą rodzica
(opiekuna prawnego).
4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość wierszy, niepublikowanych i nienagradzanych
wcześniej.
5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość ilustracji do antologii.
6. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
7. Zgłoszenie utworu – tekstu bądź/i ilustracji - do projektu oraz podpisanie oświadczenia
dotyczącego praw autorskich (Załącznik nr 2) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
8. Zgłoszenie utworów – tekstów bądź/i ilustracji – do projektu nie jest równoznaczne z
zamieszczeniem w książce.

III Zasady uczestnictwa (na czym polega)
1. Projekt rozpoczyna się w maju, a kończy we listopadzie 2019 roku.
2. Polega on na przeprowadzeniu warsztatów i konsultacji poetycko-ilustratorskich w efekcie
których powstanie dwutomowa antologia:
– tom I – wierszy dla dzieci,
– tom II – wierszy dla dorosłych.
3. Projekt zakłada przygotowanie również oprawy graficznej.
4. Wiersze zostaną wybrane komisyjnie. Jurorami będzie organizator – pracownicy Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz partnerzy - pracownicy NASZEGO
KLUBU oraz Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro, prowadzący warsztaty, uczestnicy
warsztatów literackich, osoby biorące udział w spotkaniu ze wspólnym czytaniem nadesłanych
prac.
IV Wytyczne dotyczące wierszy (jak ma wyglądać)
1. Zgłoszone teksty muszą być w całości oryginalne, a zgłaszający ręczą za posiadanie do nich
wszelkich praw autorskich.
2. Organizator projektu nie dopuści do akceptacji poezji, która będzie zawierała treści niemoralne,
obelżywe i obrażające.
3. Utwory muszą być napisane w języku polskim, z dbałością o jego formę.
4. Organizator ustala długość wiersza na 1 stronę formatu A5 napisane optymalną czcionką Times
New Roman rozmiar 12. W przypadku gdyby długość tekstu miała wpłynąć na jego jakość,
dopuszcza się nieznaczne modyfikacje.
5. Przy wyborze i ocenie wierszy pod uwagę będą brane następujące elementy: poprawność
językowa, ortograficzna i gramatyczna, pomysłowość i oryginalność treści, ciekawa forma.
6. Dodatkowym atutem przy wyborze wiersza będzie osadzenie / użycie nazwy Dzielnicy Targówek.
7. Zamieszczanie w tekście prawdziwych żyjących nazwisk osób bez ich wiedzy jest
niedopuszczalne. Stąd ten dopisek, bo co z osobami, które już nie żyją? postaciami
historycznymi? np. p. Elsner???
8. Organizator dopuszcza drobne odstępstwa od regulaminu. Warunkiem jednak jest to, że muszą
być one ustalanie z organizatorem i zaakceptowane zanim wiersz zostanie oddany do wspólnego
czytania.
V Zasady przesyłania prac
1. Wiersze powinny być dostarczone w terminie ustalonym przez organizatora, czyli najpóźniej do
19 czerwca 2019 r. – szkoły oraz do 30 września 2019 r. – zgłoszenia indywidualne. Organizator
zastrzega ewentualność wydłużenia terminu w granicach możliwości terminów projektu.
2. Prace należy dostarczyć osobiście do NASZEGO KLUBU, ul. Zamiejska 1, na nośniku pamięci
bądź przesłać mailowo na adres naszklub@rsmpraga.pl.
3. Praca musi być przesłana w formacie umożliwiającym edycję: w pliku word (doc., docx, odt.)
4. W przypadku osób nieposiadających możliwości zapisania wierszy w formie elektronicznej,
organizator oferuje pomoc w postaci udostepnienia sprzętu komputerowego i pomocy technicznej,
oraz w przepisywaniu.
VI Nagrody
1. Nagrodą w projekcie będzie zakwalifikowanie poezji i ilustracji do druku.
2. Każdy uczestnik, którego tekst lub/i ilustracja znajdzie się w antologii otrzyma gotową książkę
opatrzoną Międzynarodowym Znormalizowanym Numerem Książki ISBN Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
3. Antologia będzie promowała autorów jako grupę, jak również jako indywidualnych twórców lub
sympatyków Dzielnicy Targówek.

VII Prawa autorskie
1. Podpisanie oświadczenia (Załącznik nr 2) jest jednoznaczne z przekazaniem przez uczestnika
zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na organizatora.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych poprawek w
nadesłanych pracach z poszanowaniem ich oryginalnej formy.
3. Wszelkie ingerencje w tekst w celu przeprowadzenia jego korekty i redakcji jest uważane za
zgodne z regulaminem i nie narusza praw autorskich twórców, a prowadzi do jak najlepszego
efektu wydania zbioru.

Załączniki do regulaminu:
1. Karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie.
2. Oświadczenie dotyczące praw autorskich.
3. Zgoda pełnoletniego uczestnika na udział w Konkursie poetycko - ilustratorskim.
4. Zgoda niepełnoletniego uczestnika na udział w Konkursie poetycko - ilustratorskim.

Załącznik nr 1
do Regulaminu projektu: „ZAKOCHANY TARGÓWEK”,
realizowanego w ramach Fundusz Animacji Kultury 2019, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy w partnerstwie z NASZYM KLUBEM oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.

Karta zgłoszenia do udziału w KONKURSIE POETYCKO - ILUSTRATORSKIM

pt. „Zakochany Targówek”

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu
........................................................................................................................
2. Adres do korespondencji:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: ........................................................................................
4. E-mail: ..............................................................................................................
5. Tytuł i opis pracy konkursowej:
..........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................................... .......................................
(data i miejscowość) (podpis uczestnika/opiekuna)
6 Imię i nazwisko opiekuna
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Nazwa Szkoły , adres i telefon
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu poetycko-ilustratorskiego pt. „Zakochany Targówek”.
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście.
....................................... .............................................
(data i miejscowość) (czytelny podpis uczestnika)
ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ..........................................................................
w konkursie poetycko-ilustratorskim pt. „Zakochany Targówek” zgodnie z ustalonym terminarzem.
Miejsce i data: .....................................
Podpis rodziców lub prawnego opiekuna: ...................................................

Załącznik nr 2
do Regulaminu projektu: „ZAKOCHANY TARGÓWEK”,
realizowanego w ramach Fundusz Animacji Kultury 2019, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy w partnerstwie z NASZYM KLUBEM oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.

Oświadczenie dotyczące praw autorskich

Ja niżej podpisany/na ………………………………………………………oświadczam, że
zapoznałem/łam się z regulaminem projektu „ZAKOCHANY TARGÓWEK”.
Oświadczam, że zgłoszona praca jest efektem mojej oryginalnej twórczości i posiadam do niej wszelkie
prawa autorskie. Przekazując pracę na rzecz organizatora zgadzam się na wykorzystanie jej celem
stworzenia książki wydanej nakładem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz
Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro i rozprowadzeniem do instytucji kulturalnych i oświatowych
Dzielnicy Targówek.
Oświadczam, że nie będę rościł/a żadnych praw majątkowych od organizatora w zamian za umieszczenie
pracy w zbiorze.

Warszawa, dnia…………………..

………………………………
Czytelny podpis

Załącznik nr 3
do Regulaminu projektu: „ZAKOCHANY TARGÓWEK”,
realizowanego w ramach Fundusz Animacji Kultury 2019, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy w partnerstwie z NASZYM KLUBEM oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.

Zgoda pełnoletniego uczestnika
w KONKURSIE POETYCKO-ILUTRATORSKIM pt. „Zakochany Targówek”
organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie

z NASZYM KLUBEM z siedzibą przy ul. Zamiejskiej 1, oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro
/ imię i nazwisko uczestnika Konkursu/

/ nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia)/

/ dane kontaktowe: telefon, e-mail /

I.

Akceptuję regulamin Konkursu.

II.

Zgadzam się na udział w Konkursie.

III.

Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych w karcie zgłoszeniowej przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy
Targówek m.st Warszawy w celu udziału w Konkursie na zasadach określonych w regulaminie.

IV.

[ ] TAK [ ] NIE - Zgadzam się nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy
Targówek m.st Warszawy i partnerów Konkursu w celu działalności promocyjnej poprzez stronę internetową i
profilach w portalach społecznościowych organizatora i partnerów Konkursu, w szczególności informujących o jego
wynikach.

V.

Jednocześnie oświadczam że zostałem/łam poinformowany/a zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) o tym że:
a. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa. Dane kontaktowe: e-mail:
info@multibiblioteka.waw.pl, nr tel. : 22 814 24 07.
b. Inspektor Ochrony Danych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - kontakt:
iod@multibiblioteka.waw.pl, nr tel.: 22 814 24 07.
c. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
d. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu oraz jego promocji na stronie
internetowej i mediach społecznościowych organizatora i partnerów Konkursu oraz przez okres realizacji
Konkursu wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji
rachunkowej (dot. Laureatów Konkursu).
e. Administrator może przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia
otrzymanych dotacji.
f. Mam prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
g. Przysługuje mi prawo do odwołania zgody bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
cofnięcia zgody.
h. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO mam prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora
(uodo.gov.pl).
i. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

/czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu/

/miejscowość i data/

Załącznik nr 4
do Regulaminu projektu: „ZAKOCHANY TARGÓWEK”,
realizowanego w ramach Fundusz Animacji Kultury 2019, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy w partnerstwie z NASZYM KLUBEM oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
na udział dziecka - niepełnoletniego uczestnika
w KONKURSIE POETYCKO-ILUTRATORSKIM pt „Zakochany Targówek”

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie
z NASZYM KLUBEM z siedzibą przy ul. Zamiejskiej 1, oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro
/ imię i nazwisko uczestnika Konkursu /

/ nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia)/

/ dane kontaktowe: telefon, e-mail /

I.

Akceptuję regulamin Konkursu.

II.

Zgadzam się na udział dziecka, którego jestem opiekunem ustawowym, w Konkursie.

III.

Zgadzam się na przetwarzanie danych moich oraz mojego dziecka podanych w karcie zgłoszeniowej przez Bibliotekę
Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy w celu udziału w Konkursie na zasadach określonych w regulaminie.

IV.

[ ] TAK [ ] NIE - Zgadzam się nieopłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Bibliotekę Publiczną
w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy i partnerów Konkursu w celu działalności promocyjnej poprzez stronę
internetową i profilach w portalach społecznościowych organizatora i partnerów Konkursu, w szczególności
informujących o jego wynikach.

V.

Jednocześnie oświadczam że zostałem/łam poinformowany/a zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) o tym że:
a. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa. Dane kontaktowe: e-mail:
info@multibiblioteka.waw.pl, nr tel. : 22 814 24 07.
b. Inspektor Ochrony Danych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - kontakt:
iod@multibiblioteka.waw.pl, nr tel.: 22 814 24 07.
c. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
d. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu oraz jego promocji na stronie
internetowej i mediach społecznościowych organizatora i partnerów Konkursu oraz przez okres realizacji
Konkursu wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji
rachunkowej (dot. Laureatów Konkursu).
e. Administrator może przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia
otrzymanych dotacji.
f. Mam prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
g. Przysługuje mi prawo do odwołania zgody bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
cofnięcia zgody.
h. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO mam prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora
(uodo.gov.pl).
i. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

/czytelny podpis rodzica (opiekuna ustawowego) dziecka
- niepełnoletniego uczestnika Konkursu/

/miejscowość i data/

