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KONKURS LITERACKI 

„SZUFLADA” 
 

Szanowni Państwo! 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym konkursie literackim 

zorganizowanym dla WSZYSTKICH CHĘTNYCH mieszkańców powiatu 

sochaczewskiego.  

Jeśli:  

- lubicie wyrażać swoje myśli za pomocą słowa pisanego, 

- piszecie „do szuflady”, 

- nigdy wcześniej nie publikowaliście swoich dzieł, 

- tworzycie oryginalne rymy, 

- wymyślacie na poczekaniu ciekawe historyjki, 

ten konkurs jest właśnie dla Was!!! 

 Liczymy na to, że nasz pomysł spotka się z Waszym zainteresowaniem i pozwoli 

Wam wykazać się twórczym zaangażowaniem, otworzy Was na nowe możliwości 

kreacji, a może nawet odkryje w Was ukryte talenty. 

 Nie zwlekajcie – łapcie za pióra i do dzieła! Macie czas do końca października!  

 

Zapraszamy gorąco! 

 

Organizatorzy 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 
 

Do konkursu może zgłosić się KAŻDY mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, który 

SAMODZIELNIE napisze dowolny tekst literacki (np. felieton, wiersz, opowiadanie, 

skecz, piosenka, scenka teatralna, esej, anegdota, recenzja, pastisz) i prześle go do 

organizatorów konkursu. Konkurs skierowany jest do AMATORÓW, których teksty 

nigdzie do tej pory nie były publikowane.  

Maksymalna objętość tekstu – dwie strony A4 maszynopisu o czcionce Times New 

Roman 12. 

 

KATEGORIE: 
Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych: 

- DZIECI DO 12 LAT 

- MŁODZIEŻ SZKOLNA (12-18 LAT) 

- MŁODZIEŻ STUDENCKA (18-25 LAT) 

- DOROŚLI 

 

NAGRODY: 

Teksty będzie oceniać specjalnie powołane profesjonalne Jury, które przyzna statuetki 

dla najlepszych autorów z poszczególnych kategorii wiekowych oraz nagrody rzeczowe  

i wyróżnienia. 

Wybrane teksty ukażą się również na stronie internetowej i facebooku Teresińskiego 

Ośrodka Kultury oraz w lokalnych mediach. 

 

 

ZGŁOSZENIA I TERMINY: 

 Teksty z załączoną kartą zgłoszenia i oświadczeniem należy dostarczyć do 31 

października br.  mailowo na adres kasia@tok.art.pl. 

W przypadku braku dostępu do komputera, możliwe jest dostarczenie zgłoszenia osobiście  

do sekretariatu Teresińskiego Ośrodka Kultury, Aleja XX-lecia 32 w Teresinie. 
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Do udziału w konkursie zakwalifikowane będą tylko pełne zgłoszenia (tekst, karta zgłoszenia 

i oświadczenie). W przypadku osób niepełnoletnich, karty zgłoszenia i oświadczenia 

wypełniają rodzice/ opiekunowie. 

Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie listopada. 

 21 listopada (sobota) odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w sali widowiskowej 

Dworca TO.Kultura! przy ulicy Torowej 2 w Teresinie. 

 

KONTAKT: 

Pytania dotyczące konkursu  prosimy kierować do szefowej artystycznej konkursu 

Katarzyny Rospędowskiej – kasia@tok.art.pl, tel. 46 861 38 81. 

 

Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

 
 

 

 

                                                         Aleja XX-lecia 32, 96-515 Teresin  
                                                          tel. /fax (046) 861 38 81, 0 601 246 778 

                                                          www.tok.art.pl‚ kulturysci@tok.art.pl 
                                                            NIP: 837-10-11-456,  REGON: 750442473 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury, z którym można się 

skontaktować w formie 

 pisemnej pod adresem: Aleja XX - lecia 32, 96-515 Teresin, lub 

 elektronicznie pod adresem e-mail: kulturysci@tok.art.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: ido.gminy@teresin.pl; 

3. Teresiński Ośrodek Kultury (dalej „Organizator”) przetwarza dane osobowe uczestników, opiekunów 

prawnych/rodziców uczestników Konkursu Literackiego „Szuflada” (zwanego dalej „Konkursem”). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zakwalifikowana do udziału  

w Konkursie.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Teresińskim Ośrodkiem 

Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest 

Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury, 

c) lokalne media. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny 

do przeprowadzenia Konkursu i jego promocji.  

7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia 

sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 
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