WILLA LENTZA W SZCZECINIE
ogłasza

KONKURS LITERACKI ‘’LISTY DO AUGUSTA’’
Konkurs ma na celu pobudzenie do powrotu tradycyjnej formy komunikacji listownej
oraz jest przeznaczony dla wszystkich chętnych, którzy chcą się sprawdzić w piśmie.
W ciągu jednego dnia na całym świecie wysyłanych jest ponad 330 miliardów maili! Jest
to liczba tak duża, że nawet roczne statystyki Royal Mail wynoszące około 9,5 miliarda
(26 milionów dziennie) za rok 2021 są kroplą w morzu cyfrowej poczty. Czy grozi nam
zatracenie tradycyjnego sposobu komunikacji w postaci pisania listów? Postaramy się,
aby forma ta zachowała się w naszej codzienności!
Nagrodzone listy zostaną poddane profesjonalnej reprodukcji cyfrowej oraz
opublikowane na stronie https://willa-lentza.pl. Szczegóły w regulaminie konkursu
„LISTY DO AUGUSTA”.

Jury konkursu w składzie:
Przewodnicząca Jury
Urszula Chęcińska
Członkowie
Jadwiga Ł. Kimber – dyrektor Willa Lentza
Kinga Konieczny – dziennikarka, redaktorka
Sylwia Trojanowska – pisarka
Michał Dębowski – miejski konserwator zabytków
Waldemar Wojciechowski – artysta, malarz, rysownik, fotograf, autor instalacji;
profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie
Zespół koordynujący
Martyna Dziekońska - stanowisko ds. obsługi i organizacji wydarzeń
Piotr Wardziukiewicz – grafik, specjalista w sferze typografii i liternictwa
Jan Koprowicz - PR | Promocja

REGULAMIN KONKURSU ’’LISTY DO AUGUSTA”
1. Konkurs jest otwarty.
2. Każ dy uczestnik moż e zgłosić do oceny tylko jeden LIST (dalej: Utwór). Naruszenie
przedmiotowego postanowienia skutkować będzie wykluczeniem wszystkich
zgłoszonych przez danego uczestnika Utworó w z Konkursu.
3. Prace muszą być oryginalne, nie publikowane do momentu zgłoszenia w Konkursie
i napisane wyłącznie dla projektu „LISTY DO AUGUSTA”. Naruszenie
któregokolwiek z przedmiotowych postanowień skutkować będzie wykluczeniem
Utworu z Konkursu.
4. Utwór powinien składać się minimalnie z pół strony A4 (900 znaków),
a maksymalnie z półtorej strony A4 (2700 znaków).
5. Utwó r musi być wyłącznym dziełem Uczestnika i nie moż e naruszać praw
majątkowych, ani osobistych, w tym dóbr osobistych osó b trzecich. Naruszenie
któ regokolwiek z przedmiotowych postanowień skutkować będzie wykluczeniem
Utworu z Konkursu.
6. Z momentem ich otrzymania, Organizator nabywa własnoś ć egzemplarzy
noś nikó w, na któ rych utrwalono Utwory.
7. Uczestnicy, w tym Laureaci, zachowują majątkowe prawa do swoich Utworó w, ale
w razie opublikowania Listu zobowiązują się oś wiadczyć , ż e Utwó r był nagrodzony
w konkursie „LISTY DO AUGUSTA”. Zobowiązanie, o któ rym mowa w zdaniu
pierwszym, ma charakter bezterminowy.
8. Utwór wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym
pobranym ze strony (https://willa-lentza.pl/LISTYDOA) powinien zostać przesłany
pocztą tradycyjną lub dostarczony do Willi Lentza (wyłącznie w wersji papierowej)
nie później, niż do dnia 30 września br. włącznie (liczy się data wpływu do Willi
Lentza w Szczecinie). Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.
9. Utwó r w ż adnym miejscu NIE MOZp E ZAWIERACq nazwiska autora. Listy zawierające
nazwisko twórcy zostaną wykluczone z Konkursu. Utwór należ y podpisać
pseudonimem. W karcie zgłoszenia, opró cz imienia i nazwiska Uczestnika, należ y
podać takż e pseudonim, któ rym podpisana jest Utwór.
10. Kompletne zgłoszenie (formularz zgłoszeniowy, List oraz załącznik nr 1 do
zgłoszenia) należy przesłać/przekazać na adres: Willa Lentza, Aleja Wojska
Polskiego 84, 70-482 Szczecin, z dopiskiem: „Listy do Augusta”
NAGRODY KONKURSOWE
Willa Lentza wyróżni maksymalnie pięciu uczestników. Dla zwycięzców
przewidziana jest nagroda - ekskluzywny pakiet, w skład którego wchodzi:
§
§
§
§
§
§

Bilet na dowolny koncert lub spektakl organizowany w Willi
Lentza *
Książka Szczecińskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego | In
Memoriam
Książka Willa Lentza. Historia (od) nowa
Indywidualne zwiedzanie wnętrz Willi Lentza wraz z
przewodnikiem (dla wyróżnionego Uczestnika + osoby
towarzyszącej)
Płyta winylowa Paderewski: Symfonia h-moll op. 24 "Polonia"
Pamiątki: zakładka oraz breloczek z motywem Willi Lentza

*obowiązuję wcześniejsza rezerwacja biletu (minimum 7 dni przed wydarzeniem).

HARMONOGRAM KONKURSU
30 września 2022 r.
ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych
4 października 2022 r.
obrady Jury oraz wyłonienie laureatów
6 października 2022 r.
ogłoszenie wyników konkursu „LISTY DO AUGUSTA” oraz
publikacja zwycięskich prac na stronie Willi Lentza - https://willa-lentza.pl/.
JURY
Jury konkursu w składzie:
Przewodnicząca Jury
Urszula Chęcińska
Członkowie
Jadwiga Ł. Kimber – dyrektor Willa Lentza
Kinga Konieczny – dziennikarka, redaktorka
Sylwia Trojanowska – pisarka
Michał Dębowski – miejski konserwator zabytków
Waldemar Wojciechowski – artysta, malarz, rysownik, fotograf, autor instalacji;
profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie
Zespół koordynujący
Martyna Dziekońska - stanowisko ds. obsługi i organizacji wydarzeń
Piotr Wardziukiewicz – grafik, specjalista w sferze typografii i liternictwa
Jan Koprowicz - PR | Promocja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „LISTY DO AUGUSTA”
DANE UCZESTNIKA (AUTORA LISTU)
Imię

________________________

Nazwisko

________________________

Wiek

________________________

Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są
prawdziwe.
Data ……………………..

Podpis zgłaszającego
……………………………………

Pseudonim uczestnika

________________________

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA NIEPOSIADAJĄCEGO PEŁNEJ
ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Ja (imię i nazwisko zgłaszającego): _____________________________________________, działając jako
przedstawiciel ustawowy (rodzic/inny opiekun prawny*) (zaznaczyć właściwe)
uprawniony do reprezentowania _____________________________________ (w przypadku
zgłoszenia osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnej wpisać jej imię
i nazwisko) zgłaszam list ww. osoby do Konkursu pn. "Listy do Augusta".
Data ……………………..

Podpis zgłaszającego
……………………………………

OŚWIADCZAM, ŻE:

załącznik nr 1 do zgłoszenia

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych*
- jestem przedstawicielem ustawowym - rodzicem/innym opiekunem prawnym*
_____________________ (w przypadku zgłaszania osoby nieposiadającej pełnej zdolności do
czynności prawnych wpisać jej imię i nazwisko)
- zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu „LISTY DO AUGUSTA” (dalej: Konkurs) oraz
akceptuję jego treść,
- wyrażam zgodę na udostępnienie zgłoszenia do Konkursu wraz z treścią zgłoszonego listu
(dalej: utwór) Jury i poszczególnym jego członkom, w tym przewodniczącemu, w celu
prowadzenia prac związanych z Konkursem, a w szczególności w celu oceny utworu,
- udzielam Organizatorowi Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, licencji
niewyłącznej do utworu, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo, obejmującej prawo do
wykorzystania przez Organizatorów utworu, w całości lub w części, dla celów
informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, reportażowych oraz archiwizacyjnych,
a w szczególności na wszystkich nw. polach eksploatacji:
a) utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie utworu, w całości lub w części,
w tym utrwalenie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie utworu w formie reprodukcji
cyfrowej, wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do
pamięci komputera lub innego urządzenia, zamieszczanie na stronie internetowej
Organizatora, na portalach społecznościowych Organizatora, w publikacjach
Organizatora mających na celu działania promocyjne lub informacyjne związane z
działalnością Organizatora oraz wytwarzanie i rozpowszechnianie, w tym odpłatne,
egzemplarzy utworu jakąkolwiek techniką, w dowolnym systemie lub formacie, na
wszelkich nośnikach;
b) wszelkie inne publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, rozpowszechnianie w
tym np. publiczne odczytywanie utworu przez wskazane przez Organizatora osoby, w
całości lub w części - publiczne udostępnianie w celach promocyjnych/informacyjnych
Organizatora, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
- wyrażam nieodpłatną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/moich danych
osobowych oraz danych osobowych osoby zgłaszanej*, w tym wizerunku, zawartych lub
przekazanych w zgłoszeniu lub w związku ze zgłoszeniem do Konkursu lub utrwalonych w
związku z udziałem w Konkursie, dla potrzeb niezbędnych do udziału w Konkursie, w tym
procedowania zgłoszenia i przyznania wyróżnienia, dla celów informacyjno-promocyjnych
Organizatora, poprzez utrwalenie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za
pośrednictwem internetu, telewizji, publikacji drukowanych i innych mediów, w tym
mediów społecznościowych Organizatora – zgodnie z zasadami wynikającymi z
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) zwanego RODO oraz zasadami bezpieczeństwa
- wyrażam nieodpłatną i wyłączną zgodę, na warunkach określonych w niniejszym
oświadczeniu, na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku / mojego
wizerunku oraz wizerunku osoby zgłaszanej* w celu wykorzystania go/ich do procedowania
zgłoszenia, przyznania nagrody w Konkursie, wykorzystania przez Organizatorów w celach

promocyjnych i informacyjnych. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie. Wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/mojego wizerunku
oraz wizerunku osoby zgłaszanej* zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z
obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej
wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. Równocześnie zrzekam się wszelkich
praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z
wizerunkiem. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego
pod jurysdykcją sądów polskich,
- zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do zgłoszenia.
*zaznaczyć właściwe; w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnej
zgłoszenia powinien dokonać rodzic lub inny opiekun prawny.
_____________________________________

Podpis zgłaszającego

załącznik nr 2 do zgłoszenia
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm.), dalej RODO, informuję, że:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Willa Lentza z siedzibą
przy alei Wojska Polskiego 84, 70-482 Szczecin,
Inspektor ochrony danych w Willi Lentza - dane kontaktowe: IOD@willa-lentza.pl
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych,
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości wzięcia udziału w Konkursie „Listy do Augusta” oraz procedowania Pana/Pani
zgłoszenia do Konkursu.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),
Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą członkowie Jury Konkursu
w tym przewodniczący; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora;
inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Organizatorem, w tym:
podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
osoby korzystające z mediów społecznościowych Willi Lentza oraz osoby, którym
udostępnione zostaną (w tym za pomocą sieci Internet, strony internetowej oraz kanałów
społecznościowych Willi) informacje o Konkursie pn. „Listy do Augusta”.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest
to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, czyli przez czas procedowania
zgłoszenia, trwania Konkursu „Listy do Augusta”, a w przypadku przyznania zgłoszonemu
przez Pani/Panu utworowi wyróżnienia lub innej nagrody w Konkursie, przez czas
niezbędny do prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych związanych z Konkursem.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO,
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym
z Regulaminu Konkursu „Listy do Augusta”. Brak podania danych osobowych uniemożliwia
wzięcie udziału Konkursie „Listy do Augusta” oraz procedowanie dokonanego przez
Pana/Panią zgłoszenia do Konkursu.
Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym
„profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora, zamieszczona jest
na stronie BIP Willi Lentza w Szczecinie.

