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Regulamin
1. Konkurs Recytatorski imienia Poetów Polskich organizuje Studenckie Koło Naukowe Klub
Humanistów przy Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
w Białymstoku.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego.
3. Do Konkursu należy zgłosić jeden wiersz autorstwa Edwarda Stachury.
4. Chęć wzięcia udziału w Konkursie Kandydatki i Kandydaci zgłaszają Organizatorom poprzez
nadesłanie Karty Zgłoszeniowej i zgody na przetwarzanie danych osobowych drogą mailową
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
5. Wiersze konkursowe wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową i podpisaną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych należy nadesłać do 30 kwietnia 2019 roku na adres
korespondencyjny:
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów
Instytut Filologii Polskiej UwB
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
lub mailowy: kolohum@gmail.com
6. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia dokumentów wymienionych w punkcie 5
lub data stempla pocztowego.
7. Konkurs odbędzie się w czerwcu 2019 roku w Auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
w Białymstoku (Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu jego przeprowadzenia. Konkurs rozstrzygnie
Kapituła złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku i studentów
będących członkami Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów.
9. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

10. Wszelkie pytania można kierować drogą mailową na adres: kolohum@gmail.com.
11. Regulamin Konkursu, wzór Karty Zgłoszeniowej oraz formularz zgody na przetwarzanie
danych osobowych znajdują się w siedzibie Klubu Humanistów (pod adresem podanym
w punkcie 5 niniejszego Regulaminu) oraz na stronach internetowych: ifp.uwb.edu.pl
i klub-humanistow.blogspot.com.
12. Zgłoszenia niespełniające warunków Konkursu nie będą brane pod uwagę.
13.

Nadesłanie

dokumentów

konkursowych

jest

równoznaczne

z

uznaniem

przez

Uczestniczkę/Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych przez Organizatorów oraz na publikację prac i wizerunku w materiałach
promocyjnych Konkursu.
13 a. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku administratorem danych Uczestników Konkursu jest Studenckie Koło
Naukowe Klub Humanistów przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
(Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).
13 b. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość realizacji zadań wynikających
z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów
wykonawczych, a także prowadzenie dokumentacji fotograficznej Konkursu. Podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
13 c. Dokumentacja fotograficzna Konkursu i dane Uczestników umieszczane są na stronie
internetowej Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów i Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu w Białymstoku oraz na profilu społecznościowym Facebook.
14. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wydanej zgody w dowolnym
momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem
zgody.
15. Podanie danych przez Kandydatów jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania
jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
16. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do zażądania dostępu do danych oraz do ich
sprostowania.
17. Uczestnicy Konkursu mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że
przetwarzanie ich danych narusza ich prawa lub postanowienie RODO.

Białystok, marzec 2019

