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ks. Mieczysława Malińskiego (zob. pod regulaminem konkursu) 

PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY PIENIĘŻNE. 

Szczegóły w Regulaminie konkursu. 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż żywa”  

 ZESTAW NR I  

1. Napisz reportaż oparty na fragmencie bajki „Czarny rycerz”. Uwzględnij dowolne 

wydarzenie.  

 Tekst bajki znajduje się w książce „Bajki nie tylko dla dzieci” oraz na stronie internetowej 

www.malinski.pl  

  2. Książka ks. Malińskiego „Pomysł na siebie” zawiera różnorodne wskazówki dotyczące 

organizacji czasu, zajęć. Przedstaw w formie fragmentu dialogu z koleżanką lub kolegą, którą 

z nich spróbowałbyś wprowadzić do swojego życia i jakich oczekiwałbyś rezultatów.  

Jako przykład podaję wydarzenie z życia młodego człowieka. Znalazł on w książce na temat 

kształtowania charakteru wskazówkę: „Jeżeli szukasz konkretnego słowa w słowniku czy 

encyklopedii, nie rozpraszaj się i nie trać czasu przeznaczonego na określoną pracę, czytając 

»przy okazji« inne informacje. Przeczytaj tylko to, czego szukałeś. To nie tylko oszczędność 

czasu, ale i ćwiczenie woli”. Zastosowanie tej wskazówki dało konkretne wyniki.  

Tekst książki „Pomysł na siebie” dostępny jest na stronie internetowej www.malinski.pl  

3. Opierając się na ostatnim rozdziale książki „Drugie życie Karola Wojtyły”, uzasadnij jej 

tytuł. Przekaż swoje refleksje związane z podanym uzasadnieniem.  

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl  



Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż żywa”  

 ZESTAW NR II  

1. W książce autorstwa ks. Malińskiego pt. „Święci na nasze dni” przedstawione są sylwetki 

jedenastu polskich świętych.    

Są tam m. in. opowiadania o św. Jadwidze i św. Bracie Albercie. Czy dostrzegasz zbieżność 

postaw życiowych tych świętych? Uzasadnij swoje stanowisko.  

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl  

 2. Wśród bajek ks. Malińskiego znajdują się m. in. „Aniołek w klatce” i „Karnawał”.  

W której z tych bajek problem przemiany wewnętrznej człowieka ukazany jest – Twoim 

zdaniem – bardziej przekonywająco? Odpowiedź powinna być esejem lub rozprawką.  

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl  

3. Opierając się na załączonych tekstach rozważań z książeczki „Chodzący po morzu” 

wyjaśnij tytuł tego zbiorku.  

„Zdaj sprawę z włodarstwa twego”  

 Inaczej się gra, jeżeli w swojej, może nawet nijakiej, talii kart ujrzy się wielką kartę. Rzecz w 

tym, żeby umieć nią zagrać: aby nie doszło do tego, że przez nieumiejętność, strach, 

niedbalstwo będziesz musiał ją oddać niewykorzystaną.  

 Czyś już zagrał swoją życiową kartą? Bo jeżeli tak i jeżeli ci się udało, to musisz przyznać, 

że teraz łatwiej jest żyć. Bo pamięć tej wielkiej chwili rzuca blask na całe dalsze życie. 

Dodaje odwagi, wspaniałomyślności, daje poczucie godności.  

 A może jeszcze jesteś przed tym wydarzeniem? Uważaj, żebyś pod koniec życia nie 

spostrzegł, że tę wielką kartę wciąż kurczowo trzymasz w rękach. Aż do momentu, gdy ci ją 

wyjmą i odrzucą.  

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż żywa” „A 

jesteście smutni”  

 My musimy być już teraz trochę wniebowzięci. My musimy już teraz trochę chodzić nad 

ziemią. I wierzyć po ryzykancku, i ufać wbrew obliczeniom, i kochać na wyrost, i radować 

się, choć czasem niewiele powodów do tego.  

 My musimy już teraz trochę chodzić nad ziemią. Bo to wbrew pozorom jest jedyny klucz do 

życia. Za takimi ciągnąć będą w procesji, przylatywać jak ćmy do ognia, jak pszczoły do 

miodu - ci wszyscy obliczeni, wyrachowani, sprawiedliwi, a przy tym ogromnie smutni. By 

wziąć trochę beztroskiej wiary, trochę nieobrachowanej nadziei, trochę miłości za darmo – 

trochę radości, bez której nie da się żyć.  

 My musimy już teraz być trochę wniebowzięci.  

„Czemuś zwątpił”  

 Jesteś przegrany, gdy przestałeś ufać. Nawet gdyby wszystko szło ci dobrze. Nawet gdyby ci 

ludzie zazdrościli sukcesów.  



 I tak długo stoisz, jak długo ufasz. Nawet gdy ci się wszystko wciąż rozsypuje, nawet gdy cię 

ludzie nieustannie niszczą, nawet gdy wbrew sobie, wbrew najgorszym prognozom, wbrew 

oczywistej przegranej, wbrew swojemu przerażeniu resztką woli – chcesz ufać.  

 Możesz uwzględnić w wypowiedzi również inne rozważania z tej książki.  

Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl.  

   Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż 

żywa”  

 ZESTAW NR III  

 1. Na podstawie dowolnie wybranej bajki (lub paru bajek) z książeczki „Bajki nie tylko dla 

dzieci” wyjaśnij, dlaczego w tytule zawarte jest określenie, iż są to bajki „nie tylko dla 

dzieci”.  

Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl  

  2. Różne oblicza świętości: św. Jan Kanty, św. Rafał Kalinowski, św. Adam Chmielowski,  

 Czy któraś z tych postaci ukazanych przez ks. Malińskiego w książce „Święci na nasze dni” 

mogłaby być, według Ciebie, wzorem dla współczesnego człowieka. Uzasadnij swój sąd.  

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl  

   3. W jednym z tekstów książeczki „Aby nie ustać w drodze” padają słowa:  

„Jeżeli każda miłość jest kwiatem, to małżeńska również, ale zwyczajnym, nie 

nieśmiertelnikiem.  

  Jeżeli miłość jest motylem, to prawdziwym, nie przyszpilonym do korka.  

 Trzeba strzec, żeby nie odleciał”.  

Opierając się na dowolnie wybranych przykładach z książki „Zanim powiesz kocham”, 

uzasadnij powyższe stwierdzenie jej Autora.  

Teksty obu książek dostępne na stronie www.malinski.pl  

   Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż 

żywa”  

ZESTAW NR IV  

1. „Łatwo być wspaniałomyślnym. O uczciwość trzeba się starać”- napisał ks. Mieczysław 

Maliński.  

 Zinterpretuj słowa Autora w kontekście jego opowiadania o św. Janie Kantym pt. „Święty 

profesor Akademii Krakowskiej”.  

Tekst znajduje się w książce „Święci na nasze dni”, jest też dostępny na stronie internetowej 

www.malinski.pl  

  2. W świetle pierwszego i ostatniego rozdziału książki ks. Malińskiego „Na każdy wieczór” 

odpowiedz na pytanie, czy zgadzasz się z Autorem, że Msza święta to dar, a nie obowiązek. 



Spróbuj przekonać myślącego inaczej niż Ty. Możesz odwołać się również do książki „Czy 

umiesz żyć”.  

Teksty dostępne w sprzedaży. Można je też wypożyczyć w Fundacji.  

3. Do roku 1990 istniała w naszym kraju cenzura. Władze państwowe nie pozwalały na druk 

tekstów, które były niezgodne z obowiązującym systemem ustrojowym. Przez ostatni okres 

PRL-u zaznaczano skreślenia w wydawanych książkach i czasopismach. W książce ks. 

Malińskiego „Opowiadania o nadziei” miała być zamieszczona bajka pt. „Terra, czyli koniec 

ery automatów”. Nie uzyskała jednak akceptacji władz. Tak wyglądała strona, na której bajka 

miała się znaleźć:  

  Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż 

żywa”  

Opierając się na wiadomościach z historii oraz na znajomości tekstu bajki, o której mowa, 

wyjaśnij, dlaczego, Twoim zdaniem, nie dopuszczono do jej druku.  

Tekst bajki znajduje się w wydanej w późniejszych latach książce „Terra. Bajki nie tylko dla 

młodzieży”.  

 Tekst dostępny na stronie internetowej www.malinski.pl  

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż żywa”  

  ZESTAW NR V  

1. Zredaguj wywiad z dowolnie wybraną postacią, ukazaną przez ks. Malińskiego w tomie 

„Świadkowie Jezusa”, oceniający jej postępowanie w życiu.  

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl  

  2. Wybierz tekst rozważania z książki „Aby nie ustać w drodze”, w którym znajdziesz 

maksymę życiową, jaką chciałbyś kiedyś przekazać swojemu dziecku. Uzasadnij swój wybór 

w dowolnej formie literackiej.  

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl  

3. W książce ks. Malińskiego „Na każdy wieczór”, w rozdziale poświęconym św. 

Wincentemu à Paulo, znajduje się następujący fragment:  

„Mówią, że razu pewnego przyszła do świętego Wincentego à Paulo jedna z sióstr nowo 

przyjętych do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, założonego przez niego. Powiedziała: »Czy 

my musimy chodzić codziennie na Mszę świętą? Tylu jest chorych w szpitalu, tylu potrzebuje 

opieki, a my się modlimy«. Święty Wincenty miał odpowiedzieć: »Wiesz, po co jest Msza 

święta? Żeby ci ten dzban nie zaciążył w ręce«. A dzban był pełen zupy dla chorych” (s. 278).  

 Napisz esej będący interpretacją zdania „Żeby ci ten dzban nie zaciążył w ręce”. W 

interpretacji uwzględnij rozdział na temat Mszy świętej z książki ks. Malińskiego „Czy 

umiesz żyć” oraz rozdziały „Eucharystia I” i „Eucharystia II” z książki „Na każdy wieczór”.  

 Teksty dostępne w sprzedaży w Fundacji, można też te książki wypożyczyć.  

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż żywa”  



ZESTAW NR VI  

1. O jakich zagrożeniach dla współczesnego człowieka pisze ks. Mieczysław Maliński w 

bajce pt. „Dwie narady”? Opierając się na przykładach z życia, omów problem w kontekście 

umiejętności właściwego wykorzystywania czasu. (Możesz odwołać się też do książki 

„Pomysł na siebie”).  

 Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl  

 2. Potraktuj bajkę pt. „Wyrównywanie rachunków” jako punkt wyjścia do własnych 

rozważań na temat przedstawionego w niej problemu.  Możesz uwzględnić w swoim 

rozważaniu różne teksty rozważań ks. Mieczysława Malińskiego.  

 Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl  

 3. Na podstawie książki ks. Mieczysława Malińskiego pt. „Faustyna znaczy szczęśliwa” 

przedstaw w dowolnej formie literackiej najciekawszy dla Ciebie epizod z życia Świętej.  

Tekst dostępny na stronie internetowej www.malinski.pl lub do nabycia względnie 

wypożyczenia w Fundacji.  

 Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż 

żywa”  

 ZESTAW NR VII  

1. Którego z aniołków przedstawionych w bajkach ks. Mieczysława Malińskiego wybrałbyś 

na swojego Anioła Stróża? Wyjaśnij, co zadecydowało o Twoim wyborze.  

 Liczba uwzględnionych bajek nieograniczona. Forma wypowiedzi dowolna.  

Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl  

 2. O kształtowaniu sumienia i ucieczce przed nim - jakie refleksje na ten temat nasuwają 

teksty bajek: "Jest taki kwiat' i "Przedpiekle'?.  Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl  

 3. W książce ks. Malińskiego “Czy umiesz żyć?” znajduje się rozdział pt. “Czy umiesz się 

spowiadać?”. Napisz w formie kartki z pamiętnika (lub z dziennika) swoje uwagi na temat, 

czy rozdział ten wniósł w Twoje życie nowe wartości, czy nie powiedział Ci nic nowego.  

Tekst dostępny w sprzedaży w Fundacji lub możliwy do wypożyczenia. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Regulamin Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż żywa” 

  I. Postanowienia ogólne  

 1. Organizatorem konkursu jest: „Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława 

Malińskiego.  

 2. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży 

w formie przyznawanego jednorazowego stypendium, rozbudzenie kreatywności i 

wrażliwości artystycznej, inspirowanie młodych osób do zainteresowania się podobnym 

tematem i podejmowania własnych prób twórczości.  



 3. Konkurs „Twórczość wciąż żywa” oparty jest na znajomości utworów księdza 

Mieczysława Malińskiego.  

 4. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół – 

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych)  – z terenu 

całej Polski oraz z zagranicy.  

 5. Uczestnik konkursu ma obowiązek udzielić odpowiedzi na dwa - dowolnie wybrane - 

zestawy pytań (załącznik nr 4) stosując formę literacką wymaganą w pytaniu.  

 6. Prace konkursowe – dowolnej objętości – mają być zgłoszone w formie pisemnej pocztą 

tradycyjną na adres 30-540 Kraków, ul. Stawarza 9/2 lub elektroniczną na adres: 

sekretariat@bedzielepiej.org  

 7. Konkurs jest realizowany zgodnie z następującym harmonogramem: - ogłoszenie konkursu                                                      

marzec 2020 r. - nadsyłanie prac na konkurs                                      do 15.06.2020 r. - ocena 

nadesłanych prac                       01.07.2020 – 31.08.2020 r. - obrady jury                                                                      

wrzesień.2020 r. - ogłoszenie wyników                                                       październik 2020 r.  

 8. Koszty przygotowania i dostarczenia prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu.  

 II. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego na stronie fundacji (załącznik nr 1), zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, wyrażonej przez ucznia lub, w przypadku uczniów niepełnoletnich, przez 

opiekuna prawnego (załącznik nr 2) oraz formularza zgody na uczestnictwo w konkursie 

wyrażonej przez ucznia lub, w przypadku uczniów niepełnoletnich, przez opiekuna prawnego 

(załącznik nr 3).  

 2. Przesłanie prac zgodnie z tematyką konkursu i wytycznymi w punkcie I.5 i I.6.  

 3. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać za pośrednictwem poczty, listem poleconym lub 

przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2020 r.  

 4. Termin nadesłania prac: do  15.06.2020 r. . O zachowaniu terminu decyduje data stempla 

pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Fundacji po wyznaczonym terminie, nie będą 

rozpatrywane.  

 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: a) sprawdzanie nadesłanych dokumentów pod 

względem formalnym, kompletności dokumentów, b) ocena prac.  

 6. Wszystkie dokumenty wymagane w konkursie oraz prace należy przesłać na adres: 

„Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego 30-540 Kraków, ul. Stawarza 

9/2  

 III. Nagrody  

 1. Zostaną przyznane nagrody pieniężne na ogólną wartość 14000  zł.  

 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej kwoty, w przypadku 

niewystarczającej liczby uczestników spełniających warunki stypendialne.  

 3. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  



 4. Kryteria oceny prac: a) wykazanie się znajomością utworów, na których oparte są 

polecenia konkursowe, b) umiejętność zastosowania formy wypowiedzi adekwatnej do 

polecenia, c) styl i język wypowiedzi.  

 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie nazwisk zwycięzców na 

stronie internetowej www.bedzielepiej.org  

 6. Nagrodzeni zobowiązani są do dnia 01.10.2021 r. przesłać sprawozdanie na adres fundacji 

z wydatkowania otrzymanej nagrody na cele kształcenia artystycznego.  

 IV. Postanowienia końcowe.  

 1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z podanym regulaminem. 

Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu.  

 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora 

konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie kopii prac oraz 

ich ekspozycję lub wykorzystanie w celach reklamowych lub marketingowych. Prace z 

chwilą ich złożenia stają się własnością organizatora i nie są zwracane uczestnikom po 

zakończeniu konkursu. Organizator ma natomiast prawo do dalszego przekazywania praw do 

tych prac.  

 3. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Beatą 

Dudek pod nr. telefonu 797093844 lub mailowy na adres: sekretariat@bedzielepiej.org  

 4. Regulamin opublikowany został w Internecie przez organizatora - „Będzie Lepiej” 

Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego w Krakowie w dniu 26.03.2020.  

 5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego regulaminu, a także z 

uczestnictwa w konkursie rozstrzygane będą przez organizatora.  

 6. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu prac konkursowych organizator nie ponosi 

odpowiedzialności.  

  V. Ochrona danych osobowych.  

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest „Będzie 

Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego z siedzibą w Krakowie, przy ul. 

Stawarza 9/2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych 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).                                                                                                            

 2. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie oraz opiekunowie prawni osób 

niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatora zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2018 roku poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu 

i wyłonieniem laureatów.  



 3. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@bedzielepiej.org  

 4.  Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) - jeżeli występują 

obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.  

 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie.  

 6.  Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania 

danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres 

e-mail, c) numer telefonu.  

8. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: a) adres do 

korespondencji (wysyłki nagrody) b) data urodzenia c) numer konta (do przekazania nagrody 

pieniężnej).  

 9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych.  

 10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  

 11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

 12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.  

 13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż żywa”  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na konkurs literacki 2020 „Twórczość wciąż żywa” 

Fundacji "Będzie Lepiej" Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego 1. Dane personalne 

uczestnika (obowiązkowe): 

Imię i nazwisko: …......................................................................................................... 

Data urodzenia: ….......................................................................................................... 

Adres zamieszkania: …................................................................................................. 

                                   …................................................................................................ 

Adres e-mail: …............................................................................................................ 



Kontakt telefoniczny: …............................................................................................... 

 □ Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  organizacji i 

przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do  

wiadomości,  iż  administratorem  danych  osobowych  jest  „Będzie Lepiej” Fundacja 

Księdza Mieczysława Malińskiego  (ul. Stawarza 9/2, 30-540 Kraków).  Posiadam  wiedzę,  

że  podanie  danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały 

zebrane. □  Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuję jego postanowienia. □ Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przesłanych 

prac i wyrażam zgodę na wykorzystanie ich w materiałach promocyjnych, reklamowych, 

marketingowych i prasowych bez ograniczenia co do czasu i terytorium i bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

.............................................................. Data i podpis uczestnika konkursu lub opiekuna 

prawnego (w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż żywa” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) „Będzie Lepiej” 

Fundacja ks. Mieczysława Malińskiego  informuje, że: 1.1.i.1. Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest „Będzie Lepiej” Fundacja ks. Mieczysława Malińskiego, ul. Stawarza 

9/2, 30-540 Kraków, reprezentowana przez prezesa i wiceprezesów Fundacji. 1.1.i.2. „Będzie 

Lepiej” Fundacja ks. Mieczysława Malińskiego wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych,. 

Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: sekretariat@bedzielepiej.org. 1.1.i.3. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie literackim 

2020 „Twórczość wciąż żywa” na podstawie zgody na przetwarzanie danych wyrażonej w 

formie pisemnej, zgodnie z Regulaminem Konkursu literackiego 2020 „Twórczość wciąż 

żywa”. 1.1.i.4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 

warunkiem udziału w Konkursie. 1.1.i.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 

przez okres  3 lat. 1.1.i.6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 

1.1.i.7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a 

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

sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w 

Rozporządzeniu Ogólnym. 1.1.i.8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 

posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem 

na adres: sekretariat@bedzielepiej.org., pocztą tradycyjną  na adres: „Będzie Lepiej” 

Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego 30-540 Kraków, ul. Stawarza 9/2. 

Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie z listy 

uczestników Konkursu. 1.1.i.9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych 



osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. Potwierdzam, że zapoznałam(-em) 

się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

…………………………………………………………………             miejscowość, data, 

czytelny podpis uczestnika lub prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich                                                                                                   

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię: nazwisko: e-

mail: nazwa i adres szkoły: 

dla potrzeb organizacji i rozstrzygnięcia w tym opublikowania mojego imienia i nazwiska na 

liście laureatów i uczestników konkursu na stronie internetowej Konkursu literackiego 2020 

„Twórczość wciąż żywa”, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. 

U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

…………………………………………………                          miejscowość, data, czytelny 

podpis uczestnika lub prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2020 pt. „Twórczość wciąż żywa” 

Formularz zgody na uczestnictwo w konkursie uczniów pełnoletnich 

Dane Uczestnika Imię: ………………………………….. Nazwisko: 

………………………….. Adres email: ……………………………… 

 Niżej podpisany,     

………………………………………………..…………………………………………………                      

Imię, nazwisko ucznia   

uczeń/uczennica  

…………………………………………………………………………………………………               

dane szkoły, klasa 

niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie Literackim 2020„Twórczość wciąż żywa”. 

Oświadczam, że akceptuję obowiązujący Regulamin Konkursu Literackiego 2020 

„Twórczość wciąż żywa” oraz wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych: 

imienia i nazwiska na elektronicznej liście laureatów i uczestników konkursu zamieszczonej 

w Internecie. 

 ……….…………..……………………………   

 ………………………………………………… Miejscowość, data    Podpis 


