
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA OPOWIADANIE  

INSPIROWANE KARTAMI Z GRY „DIXIT” 

„W KRAINIE WYOBRAŹNI” 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi. 
 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII z całej Polski. 
 

3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania zainspirowanego ilustracją z jednej  

z 5 kart z gry „DIXIT”, zamieszczonej do wglądu na stronie internetowej: 

     https://rumia.edu.pl/2lo/2lo_dixit.asp oraz na plakatach i oficjalnym profilu Wydawnictwa 

Rebel na Facebooku. 
 

4. Opowiadanie konkursowe powinno mieć objętość maksymalnie 5 stron znormalizowanego 

maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5). 
 

5. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres mailowy: konkurs.dixit@gmail.com w terminie od 

dnia 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. 
 

6. Opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, 

miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela, numer karty „DIXIT”, która posłużyła 

za inspirację do napisania opowiadania.  
 

7. Do zgłoszenia należy załączyć w formie skanu lub zdjęcia podpisaną przez rodzica/opiekuna 

prawnego kartę zgłoszeniową, dostępną do pobrania na stronie internetowej: 

https://rumia.edu.pl/2lo/2lo_dixit.asp  
 

8. Nadesłane opowiadania zostaną ocenione przez komisję konkursową złożoną z nauczycieli 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi oraz zaakceptowane przez pracowników 

wydawnictwa Rebel. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość 

literackiej interpretacji ilustracji zamieszczonej na wybranej przez uczestnika karcie. 
 

9. Organizatorzy wybiorą 20 najlepszych prac. 
 

10. Zwycięskie prace zostaną wydane w książce pokonkursowej, która zostanie wysłana do 

laureatów na adres szkoły. Prace konkursowe będą oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz 

nazwą szkoły autora utworu.  
 

11. Laureaci otrzymają ponadto nagrody indywidualne ufundowane przez Wydawnictwo Rebel oraz 

egzemplarz zbioru zwycięskich opowiadań wydany w formie książki pokonkursowej. 
 

12. Szkoły Laureatów otrzymają ponadto nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo 

Rebel. 
 

13.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej:  

https://rumia.edu.pl/2lo/2lo_dixit.asp  
 

14. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych 

twórców, nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych oraz nie mogą być wcześniej publikowane. 
 

15. Akceptacja Regulaminu i wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z przeniesieniem 

całości autorskich praw majątkowych dotyczących utworu na rzecz Organizatorów konkursu. 

Organizator wskazuje następujące możliwe pola eksploatacji utworu: druk książki 
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pokonkursowej, dystrybucja techniką cyfrową, publiczne odczytywanie utworów, publikacja  

w mediach. 
 

16. Przekazanie praw autorskich ma charakter nieodpłatny (wynagrodzeniem jest nagroda 

konkursowa dla laureatów).  
 

17. Uczestnicy konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatorów konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem 

konkursu oraz publikacją utworów w książce pokonkursowej oraz na innych możliwych polach 

eksploatacji (dystrybucja techniką cyfrową, publiczne odczytywanie utworów, publikacja  

w mediach). Zastrzega się prawo do opublikowania imion, nazwisk, nazwy szkoły i utworu  

w książce pokonkursowej oraz umieszczanie tych informacji na stronie internetowej 

https://rumia.edu.pl/2lo/2lo_dixit.asp a także na Facebooku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rumi, na stronie internetowej i profilu facebookowym Wydawnictwa 

Rebel oraz w prasie lokalnej. 
 

18. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail konkurs.dixit@gmail.com lub tel. 

518703041, 509462682 
 

19. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

Regulaminie. 
 

20. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu pt. Ogólnopolski Konkurs na 

Opowiadanie Inspirowane Kartami z Gry DIXIT „W krainie wyobraźni” odbywa się zgodnie  

z zapisami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) ( Dz. Urz. UE L 119).  

a). Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

    przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. 

b). Administratorami danych, czyli podmiotami decydującymi o tym, które dane osobowe będą 

przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, są: 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumie z siedzibą przy ul. Stoczniowców 6, 84-230 

Rumia, e-mail: zso@rumia.edu.pl tel. +48(58)671-29-17; 

- Wydawnictwo Rebel ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk, e-mail: 

wydawnictwo@rebel.pl,  tel. +48(58)728 49 58. 
 

21. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@rumia.edu.pl. 
 

22. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja Konkursu – przyznanie nagród 

Laureatom oraz wydanie książki pokonkursowej. 
 

23. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie jakim 

jest wysłanie zgłoszenia na konkurs w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  
 

24. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego,  

w którym zakończył się konkurs oraz do momentu wycofania zgody. 
 

25. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, które świadczą nam usługi.  

     Imiona i nazwiska laureatów Konkursu, nazwa szkoły oraz utwór zostaną opublikowane  na 

stronie internetowej https://rumia.edu.pl/2lo/2lo_dixit.asp a także na Facebooku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rumi, na stronie internetowej i profilu facebookowym Wydawnictwa 

Rebel oraz w książce pokonkursowej – dostęp do tych danych będą miały osoby, korzystające 

ww. stron i publikacji.  
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26. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania kopii 

danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz 

ich usunięcia, prawo do wyrażenia i cofnięcia zgody oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 
 

27. Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze 

zgody można w formie wysłania żądania na adres e-mail Organizatorów konkursu 

konkurs.dixit@gmail.com. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 

wzięcia udziału w Konkursie. 

 

Organizatorzy 
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