
 

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO 

RADA SENIORÓW W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM OGŁASZAJĄ 

KONKURS NA WIERSZ O SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM  
W ZWIĄZKU Z PRZYPADAJĄCĄ W 2023 ROKU 540 ROCZNICĄ LOKACJI MIASTA (1483–2023) 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. UCZESTNICY ORAZ ORGANIZATORZY 

Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego oraz Rada 

Seniorów W Sędziszowie Małopolskim. 

Konkurs przeznaczony jest  dla osób mieszkających w Gminie Sędziszów Małopolski. 

Dopuszcza się możliwość udziału w konkursie osób spoza terenu Gminy Sędziszów 

Małopolski pod warunkiem, że uczą się lub pracują na terenie naszej gminy.  

Wiersz w treści powinien zawierać historię Sędziszowa Małopolskiego lub 

wydarzenia związane z życiem i pracą jego mieszkańców na przestrzeni 1483-2023. 

Kategorie uczestnictwa: 

I. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, 

II. Dorośli od 19 do 59 roku życia, 

III. Seniorzy od 60 roku życia.  

 

2. SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH 

Ustala się termin dostarczenia/przesłania wiersza w zaklejonej kopercie do dnia  

15 lutego 2023 r. (środa) do godz. 15.30. 

Wiersz należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, 

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski lub dostarczyć do sekretariatu Burmistrza 

(pokój nr 1 w Ratuszu).  

Na kopercie należy wpisać imię i nazwisko autora wiersza oraz dopisek „Wiersz  

o Sędziszowie Małopolskim”.  

 

 



 

Wiersz należy przesłać/dostarczyć w zaklejonej kopercie wraz z kartą zgłoszenia  

i oświadczeniem autora oraz podpisaną klauzulą informacyjną, których wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Uczestnicy pełnoletni oprócz karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do 

regulaminu wraz z pracą konkursową przesyłają/dostarczają także wypełniony  

i podpisany załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

Uczestnicy niepełnoletni oprócz karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do 

regulaminu wraz z pracą konkursową przesyłają/dostarczają także wypełniony  

i podpisany załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

3. NAGRODY 

Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej, którzy zdobędą miejsca I-III otrzymają 

dyplomy i nagrody rzeczowe, ponadto wiersze, które zajmą I miejsce  

w poszczególnych kategoriach będą zaprezentowane przez ich autorów w trakcie 

uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim organizowanej z okazji 

540 rocznicy lokacji miasta, w dniu 28 lutego 2023 r. 

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów  

z udziałem przedstawiciela Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.  

 

4. PRAWA AUTORSKIE 

Organizator z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi tj. wiersza 

nabywa nieodpłatnie prawo autorskie do pracy konkursowej na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie i Zwielokrotnianie pracy konkursowej poprzez jego wytworzenie 

techniką drukarską i techniką cyfrową,  

2) rozpowszechnianie pracy konkursowej poprzez publiczne wystawienie oraz 

odczytywanie. 

 

 

5. ZMIANA REGULAMINU 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie 

jego trwania. 

 

6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego oraz Rada Seniorów w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 
39-120 Sędziszów Małopolski, tel. 17 221 60 01, 17 745 36 12, um@sedziszow-
mlp.pl 
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2) Inspektorem Ochrony Danych jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692 616 480,  

e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl, z którym można się kontaktować  
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestników 
konkursu. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu na wiersz o Sędziszowie Małopolskim w związku z przypadającą  
w 2023 roku 540 rocznicą lokacji miasta (1483–2023) na podstawie art. 6 ust. 1 
lit a RODO. 

4) Dane osobowe mogą zostać udostępnione w budynku Administratora, na 
stronie i profilu internetowym facebook.com, zarządzanych przez 
Administratora, w materiałach promocyjnych i publikacjach a także mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora. Dane osobowe mogą zostać zamieszczone w serwisie 
Facebook co oznacza, że będą przekazywane właścicielowi serwisu 
społecznościowego Facebook, które mogą znajdować się na obszarze państwa 
trzeciego. Kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - dalej EOG, (np. 
USA) mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych 
jak kraje EOG. Administrator dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie 
nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego na 
podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. Dane 
osobowe zostaną także przekazane podmiotowi, od którego administrator 
wynajmuje serwery służące do prowadzenia strony internetowej na terenie 
obszaru EOG. 

5) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami kancelaryjno-
archiwalnymi obowiązującymi administratora. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do 
sprostowania danych,  prawo do usunięcia danych lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza 
przepisy RODO. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 
uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych, 
będzie brak możliwości złożenia zgłoszenia oraz uczestnictwa w konkursie. 

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym również profilowaniu. 

 

Sędziszów Małopolski, dnia 6 grudnia 2022 r. 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY SENIORÓW 
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

(-) Teresa Kochmańska 
 
 
 

BURMISTRZ  
SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO 

(-) mgr Bogusław Kmieć 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Dane autora wiersza: 

Imię i nazwisko autora wiersza …………………………………………………………… 

Wiek autora zdjęcia (liczony na dzień 1 stycznia 2023 r.) ………………………………… 

Szkoła/zakład pracy (dotyczy osób, które nie są mieszkańcami Gminy Sędziszów Młp.); 

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

Tytuł wiersza ………………………………………………………………………………... 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….. 

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

Telefon ………………………………… 

 

Oświadczenie 

Ja ……………………………….……………... (imię i nazwisko) niżej podpisany, jestem 

autorem/autorką wiersza pt. ………………………………..…..……………………….., 

posiadam do niego pełne prawa autorskie i wyrażam zgodę na nieodpłatne jego 

utrwalanie oraz zwielokrotnianie poprzez wytworzenie techniką drukarską  

i techniką cyfrową, a także wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie poprzez 

publiczne wystawienie oraz odczytywanie, w szczególności w celach promocyjnych 

Gminy Sędziszów Małopolski 

W przypadku nagrodzenia wiersza zaprezentuję go (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich mój syn/córka) osobiście na uroczystej sesji Rady Miejskiej  

w Sędziszowie Małopolskim z okazji 540 rocznicy lokacji miasta – w dniu 28 lutego 

2023 r. (wtorek) bez pobrania honorarium.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu na wiersz  

o Sędziszowie Małopolskim w związku z przypadającą w 2023 roku  540 rocznicą 

lokacji miasta (1483–2023) oraz go akceptuję. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, zawartej w pkt  

6 w/w regulaminu. 

 

……………………………………………..……………………. 
(podpis uczestnika, w przypadku uczestników niepełnoletnich  

– również podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
  



 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
dot. uczestników pełnoletnich  
wypełniają uczestnicy pełnoletni 
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Sędziszowa 

Małopolskiego oraz Radę Seniorów w Sędziszowie Małopolskim moich danych 

osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na wiersz o Sędziszowie 

Małopolskim w związku z przypadającą w 2023 roku  540 rocznicą lokacji miasta 

(1483–2023), w tym także nieodpłatnego rozpowszechnienia mojego wizerunku 

utrwalonego podczas wręczenia nagród dla laureatów Konkursu oraz udostępnienia 

wyników Konkursu na stronie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim oraz 

profilu Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim utworzonym na portalu 

Facebook. 

 
 

    ………………………………….…………………… 
(podpis uczestnika pełnoletniego) 

 
  



 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
dot. uczestników niepełnoletnich  
wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich 
 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Sędziszowa 

Małopolskiego oraz Radę Seniorów w Sędziszowie Małopolskim danych osobowych 

mojego syna/córki ……………………………………………………...…………………..  

                                                                         (imię i nazwisko)  

w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na wiersz o Sędziszowie 

Małopolskim w związku z przypadającą w 2023 roku  540 rocznicą lokacji miasta 

(1483–2023), w tym także nieodpłatnego rozpowszechnienia wizerunku w/w mojego 

syna/córki utrwalonego podczas wręczenia nagród dla laureatów Konkursu oraz 

udostępnienia wyników Konkursu na stronie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie 

Małopolskim oraz profilu Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim 

utworzonym na portalu Facebook. 

 
 

    ………………………………….…………………… 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 


