
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA LIST IM. JANA PLISKO 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na List im. Jana Plisko. Konkurs 

adresowany jest do młodzieży w wieku od 11 do 18 lat w dwóch kategoriach wiekowych. By 

wziąć udział w Konkursie, należy przynieść osobiście, przesłać skan lub przesłać list pocztą 

tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 r. Motywem przewodnim 

nadesłanego listu powinna być refleksja nad życiem młodego człowieka w XXI wieku. 

Nagrodą będą bony podarunkowe do sieci Empik o łącznej wartości 1. 300 zł. Szczegóły w 

Regulaminie dostępnym na stronie internetowej http://www.bibliokutno.pl/. 

 Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana 

Żeromskiego w Kutnie. 

Jan Plisko (4 czerwca 1916 – 24 lutego 1988) – poeta, dziennikarz, prozaik. W 1934 r. 

ukończył Gimnazjum i Liceum im. St. Małachowskiego w Płocku i rozpoczął studia na 

Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Okupację spędził w Warszawie, dwukrotnie 

aresztowany, uczestnik powstania. Po wojnie redaktor naczelny pism: „Jedność” i „Jedność 

Mazowiecka”, pracownik redakcji naczelnej Polskiego Radia; społecznik. Choroba, która 

była następstwem pobytu na Pawiaku zmusiła Pisarza w 1952 r. do podjęcia pracy w 

sanatorium w Gostyninie – Kruku. Stworzył tam bogatą bibliotekę, rozgłośnię radiową i scenę 

teatralną. Kultura była Jego pasją. Drugą była poezja. Drukiem ogłosił blisko 400 wierszy; 

znane są takie tomiki, jak Miasto i człowiek, Ten dom, ta ziemia, Miary człowieka, Słowo 

owocujące, a także zbiory  Miłości światłocienie, Nieballady i nieromanse, Zmarszczona 

twarz świata. Laureat wielu konkursów poetyckich i prozatorskich, m. in. Wisła, Jesienna 

chryzantema. W 1971 r. jury pod przewodnictwem Andrzeja Wajdy przyznało Janowi Plisko 

I nagrodę w konkursie na scenariusz komedii filmowej. Twórca wielu słuchowisk, które 

ukazały się na antenie radiowej. 
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REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA LIST IM. JANA PLISKO 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana 

Żeromskiego w Kutnie. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 11 – 18 lat. 

3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 11-15 oraz 16-18 lat. 

4. Zadaniem uczestników jest napisanie listu inspirowanego refleksją nad życiem 

młodego człowieka w XXI wieku 

5. Treść listu nie może przekraczać dwóch stron A4 napisanego: 

 czcionką Times New Roman, 

 12 pkt, 

 interlinią 1,5 wiersza, 

 w formacie Word z rozszerzeniem doc lub docx. 

6. Konkursowy list, wymagane oświadczenia oraz dane osobowe (imię i nazwisko, adres 

oraz wiek) należy przynieść osobiście, przesłać skan listu i oświadczeń  - adres e-mail: 

r.was@bibliokutno.pl 

 bądź przesłać list pocztą tradycyjną na adres:   

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie 

ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 r. (liczy się data stempla 

pocztowego). 

7. Do pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane przez uczestnika i opiekuna 

oświadczenie (do pobrania ze strony http://www.bibliokutno.pl/) wraz z danymi 

osobowymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, numer telefonu) 

8. Nadesłane listy będzie oceniać jury konkursowe powołane przez Organizatora. 

9. Jury przyzna nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci Empik za kwotę 

1.300 zł. Ostateczny podział nagród zależy od jury. 

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 15 maja 2020 r. 

11. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2020 roku w budynku Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie przy ul. Wojska Polskiego 5. 
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12. Szczegółowych informacji udziela Radosław Wąs – koordynator Konkursu 

(r.was@bibliokutno.pl) tel.: 24 355-10-12 wew. 103 

 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, 99-

300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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). 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Izabela Sikorska e-mail: iod@bibliokutno.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………(imię i nazwisko 

uczestnika Konkursu)w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o 

wynikach Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5.Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

 

……………………………………… 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie konkursu.  
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.............................................................                          ………………………………………………………. 

(podpis uczestnika Konkursu)                                         (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


