
 
 
 
 

 
Regulamin Konkursu Reporterskiego „18. znaczy Nowa Huta” 

 

Projekt reporterski „18. znaczy Nowa Huta” organizowany jest przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, 

operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Wydarzenie odbywa się w ramach programu 

wsparcia debiutów literackich w Krakowie, do którego należy m.in. program kursów kreatywnego pisania i 

Nagroda Conrada.  „18. znaczy Nowa Huta” wpisuje się w obchody 70-lecia Nowej Huty.  

 

§ 1 Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, 30-311, ul. 

Wygrana 2, gminna instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, z numerem NIP: 676‐17‐87-436, REGON: 351210040, zwana 

dalej Organizatorem. 

2. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu. 

 

§ 2 Cele organizacji Konkursu 

 

Celami organizacji Konkursu są: 

 

1. Zbadanie i opisanie życia mieszkańców 18. dzielnicy Krakowa, rozważania nad historią dzielnicy i jej 

współczesnym obrazem.  
2. Wyłonienie uzdolnionych reportażystów, kreowanie twórczych postaw oraz wsparcie debiutów 

reporterskich w Mieście Literatury UNESCO. 
  
 

§ 3 Zasady naboru 

 

1. Nabór trwa w dniach od 29 maja do 21 lipca 2019 r.  Zgłoszenia nadesłane po 21 lipca 2019 nie będą 
uwzględnione.  

2. Zgłoszenie następuje drogą e‐mailową na adres: pisz@miastoliteratury.pl.  
3. Zgłoszenia do Konkursu mogą nadsyłać, pełnoletni uczestnicy (Kandydaci). 

 
4. Zgłoszenie powinno zawierać tekst reporterski na zadany przez Organizatora temat o objętości 

maksymalnie dwudziestu tysięcy znaków (ze spacjami) w formacie DOCX lub DOC. Jedynym 

warunkiem dotyczącym tematu reportażu jest silny związek z Nową Hutą. Zachęcamy zarówno do 

pisania reportaży historycznych, jak i społecznych. Ukazywania ciekawych, nieznanych lub wartych 

przypomnienia osób lub grup ludzi, zjawisk, miejsc czy problemów, codzienności Nowej Huty i 

nadzwyczajnych wydarzeń, które mają lub miały miejsce w tej dzielnicy. Tekst należy opatrzyć 

nagłówkiem, w skład którego wejdzie: imię, nazwisko, e‐mail, numer kontaktowy, tytuł tekstu.  Do 

tekstu należy załączyć również biogram. 

 



 
 
 

 

5. Dokonując zgłoszenia, Kandydat oświadcza, że złożony przez niego tekst oraz wszystkie jego części 

składowe są wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie naruszają praw, w tym praw autorskich 

majątkowych i osobistych, osób trzecich. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Kandydata 

postanowień zdania poprzedniego, Kandydat zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a także 

zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora na zaspokojenie 

roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Organizator poniesie w tego 

tytułu. 
  
6. Dokonując zgłoszenia Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich 

danych osobowych ,  w tym także do publicznego wykorzystania imienia, nazwiska, wizerunku, głosu 

Kandydata, tytułu przesłanego tekstu oraz treści teksu (części lub całości) do celów związanych z 

organizacją czy przeprowadzeniem Konkursu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych 

osobowych znajdują się w § 5 poniżej. Za udzielenie powyższych zgód Kandydatom nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

7. Dokonując zgłoszenia Kandydaci wyrażają zgodę na publikację tekstu w całości lub w dowolnej 

części, a także biogramu w całości lub dowolnej części (w tym również zgodę na jego redagowanie) 

oraz na publikację biogramu w całości lub w części, w tym również na redagowanie biogramu 

Kandydata przez Organizatora, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, w celach 

związanych z organizacją Konkursu. Za udzielenie powyższej zgody Kandydatom nie przysługuje 

wynagrodzenie.  

 
 

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 
 

1. Jury w składzie: Renata Radłowska, Marcin Żyła oraz Daniel Lis, dokona wyboru dziesięciu tekstów, 

które znajdą się w publikacji „18. znaczy Nowa Huta”. Ocenie podlegają wyłącznie subiektywne 

walory literackie tekstu. Decyzja jury jest nieodwołalna. 

2. Autorom dziesięciu wyróżnionych tekstów zostanie wypłacona nagroda w wysokości 1500 złotych 

brutto. 

 
§ 5 Dane osobowe 

 
1. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane przez Organizatora w celu związanym z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu: ogłoszenia wyników Konkursu, komunikacji z 
Kandydatami, przekazania Nagrody, wywiązania się z obowiązków publicznoprawnych, a także 
spełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których 
zostały zebrane, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych zgodnie z 
regulacjami 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 (dalej 
„RODO”). 



3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez Kandydatów, jednakże brak podania danych 
osobowych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie.  

4. Kandydat na późniejszym etapie Konkursu może być zobowiązany do podania dodatkowo adresu 
zamieszkania i/lub adresu do korespondencji, numeru pesel, NIP, innych danych niezbędnych do 
wykonania zobowiązań wynikających z konkursu przez Organizatorów (m.in. zobowiązań 
podatkowych). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane: 
a. w celach i w zakresie związanym z udziałem w Konkursie na podstawie wyrażonej zgody – 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
b. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. w 

celu związanym z udziałem, organizacją, realizacją Konkursu, w celu publicznego ogłoszenia 
wyników Konkursu (w tym publicznego udostępnienia imienia, nazwiska i/lub pseudonimu 
Kandydata, tytułu tekstu, wizerunku nagrodzonego Kandydata) wręczenia nagrody, 
wypełnienia obowiązków publicznoprawnych –  podatkowych lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 
lit. b RODO; 

c. w celu niezbędnym do wykonania umowy, w tym w celach informacyjnych dotyczących 
Konkursu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO; 

d. w celach archiwalnych w interesie publicznym, jak również w celach ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. 

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre 
usługi związane z organizacją Konkursu. 

7. Organizator będzie przetwarzać dane Kandydata przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do 
których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez 6 lat, z zastrzeżeniem, iż dane osobowe 
Kandydatów, których tekst został nagrodzony lub wyróżniony, mogą być przetwarzane przez okres 
dłuższy niż 6 lat do celów informacyjnych, promocyjnych Konkursu lub dotyczących działalności 
Organizatorów, w tym archiwalnych, czy sprawozdawczości. 

8. Kandydat udostępniający dane osobowe ma prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach 

danych, celach ich przetwarzania a także do uzyskania ich kopii; 
b. sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia 

zapomnianym, co oznacza, że ma prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie 
i bezprawnie (np. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane); 

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych; w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Organizator nie będzie 
mógł przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Kandydata, chyba że wykaże 
istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń; 

d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 

e. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż Kandydat  
ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Organizatora bezpośrednio 
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 

f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Kandydat 



uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.  
9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych u Organizatora znajdują się na stronie 

http://www.biurofestiwalowe.pl/polityka-prywatnosci.html  
 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator Konkursu.  

2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
3. Wszelkie pytanie dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres pisz@miastoliteratury.pl. 
4. Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) ani nie jest loterią/grą losową w rozumieniu 
Ustawy o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 t.j).                             

http://www.biurofestiwalowe.pl/polityka-prywatnosci.html
mailto:pisz@miastoliteratury.pl

