
 



REGULAMIN 

Regulamin realizacji vlogów literackich dla projektu „Arsenał Kultury” ŻDK. 

 

I. Główne założenia: 
1. Vlogi literackie są częścią projektu „Arsenał Kultury”, realizowanego przez        

Żarski Dom Kultury. Ich zadaniem jest popularyzacja literatury oraz   
wymiana wiedzy i przemyśleń na jej temat, a także poruszenie zagadnień    
pokrewnych za pomocą narzędzi online.  

2. Vlogi powinny zachowywać formę prelekcji. Każdy z nich będzie stanowił         
pojedynczy element większego, internetowego cyklu filmów,   
ogólnodostępnego na kanale YouTube ŻDK oraz na portalu Arsenału Kultury          
arsenal.dkzary.pl .  
  

3. Inicjatywą towarzyszącą powstawaniu vlogów jest tworzenie elektronicznej, 
zbiorowej publikacji o takiej samej tematyce.  
  

4. W rekrutacji vlogerów może wziąć udział każdy, kto badawczo interesuje się           
literaturą i ma ukończone 18 lat. Mile widziani są studenci. Przyjmujemy           
zgłoszenia zarówno od osób zajmujących się tym zagadnieniem        
hobbistycznie jak i zawodowo.  
  

5. Można wybrać dowolny temat swojego vloga, jednak musi być on          
związany z literaturą.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Informacje dla kandydatów: 

Aby wziąć udział w rekrutacji vlogerów, na adres arsenal@dkzary.pl należy 
przesłać:  
 

1. konspekt vloga (tytuł, temat wraz z krótkim opisem poruszanego 
zagadnienia, plan ramowy, źródła, przewidywany czas trwania filmu) 
  

2. dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) 
  

3. informację w formie biogramu o autorze vloga (imię i nazwisko, 
wykształcenie i/lub zatrudnienie oraz informacje dodatkowe na temat 
dotychczasowej działalności kulturalnej, autorstwa publikacji, autorstwa 
bloga/vloga itp.). 
  

4. Podpisane oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku w 
celach promocji i upowszechniania vloga. 
 

W temacie maila należy wpisać „Zgłoszenie do vlogów literackich”. 

6. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane pod kątem merytorycznym przez 
pracowników Żarskiego Domu Kultury. Autorzy konspektów, które pomyślnie 
przejdą rekrutację, zostaną poproszeni w mailu zwrotnym o dostarczenie pliku 
z materiałem filmowym, zawierającym właściwą treść vloga. 
  

7. Organizator (Żarski Dom Kultury) zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
zgłoszenia niezgodnego z regulaminem. Może też odrzucić konspekt o niskim 
poziomie merytorycznym.  
 

Informacje dla wytypowanych autorów: 

8. Autorzy wytypowani do poprowadzenia vloga nagrywają film, na którym 
wygłaszają swoją prelekcję i przesyłają go na adres arsenal@dkzary.pl 
Mogą też umieścić plik na dowolnej chmurze i udostępnić ją organizatorowi. 
Plik powinien zostać przesłany w formacie edytowalnym.   
  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego montażu przysłanych 
vlogów. Autor vloga może jednak przesłać wraz z plikiem filmowym 
wskazówki dotyczące sposobu, w jaki chciałby, aby vlog został 
zmontowany (scenariusz). Powinien również przesłać wszystkie potrzebne 
materiały graficzne, takie jak fotografie, plansze, tabele itp. Wszystkie 



przesłane materiały muszą być stworzone oryginalnie przez autora, bądź 
musi on posiadać do nich prawa autorskie. W przypadku wykorzystania 
materiałów cudzych należy podać źródło pochodzenia materiału. Materiały 
podlegają weryfikacji merytorycznej. 
  

10. Prelekcja powinna trwać nie krócej niż 10 minut i nie dłużej niż 20 minut. 
  

  
11. Każdy prelegent po opublikowaniu vloga otrzymuje od organizatora 

podziękowanie za udział w konferencji, podpisane przez dyrektora ŻDK.  

 

III. Informacje dot. publikacji zbiorowej 

12. Każdy, kto badawczo interesuje się zagadnieniami związanymi z literaturą         
i ma ukończone 18 lat, może przysłać prelekcję w formie tekstowej.           

W odniesieniu do treści obowiązują te same wymogi, które zostały          
wyznaczone w ramach vlogów literackich. Dopuszcza się stworzenie        
transkrypcji ze swojego vloga lub poruszenie innego tematu.  
  

13. Nie trzeba zgłaszać vloga, aby móc przesłać tekst przeznaczony do 
publikacji zbiorowej.  
  

14. Objętość pracy nie powinna przekraczać 10 stron.  
  

15. Wymagane parametry: maszynopis znormalizowany (Times New 
Roman, 12, interlinia 1,5), format edytowalny.   
  

16. Prace należy przesyłać na adres arsenal@dkzary.pl. Podobnie jak 
konspekty vlogów, teksty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym 
przez pracowników ŻDK i, jeśli spełnią wymagania, umieszczone w zbiorowej, 
elektronicznej publikacji, którą następnie organizator udostępni do pobrania 
za darmo.  
  

17. Do tekstu należy dołączyć te same załączniki, które obowiązują 
zgłaszających konspekty vlogów w punkcie 5. Regulaminu.  
 

 

 

 



IV. Obowiązujące terminy: 

18. Zgłoszenia można przesyłać od 22 czerwca 2020 roku.   
  

19. Pliki filmowe można przesłać od 26 czerwca 2020 roku.   
  

20. Vlogi będą dostępne na witrynie i na platformie YouTube od 19 czerwca 2020 
roku.   
  

21. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. 
  

22. Prelegent zostanie powiadomiony o terminie publikacji vloga oraz o dacie 
publikacji prezentacji zbiorowej z jego tekstem. 
 

V. Przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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) informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żarski Domu Kultury        
z siedzibą w Żarach przy ulicy Wrocławskiej 7. 

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email         
na: iod@dkzary.pl, lub wysyłając pisemna korespondencję na adres:        
ŻDK, 68-200 Żary Wrocławska 7. 

3. Państwa dane przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków        
prawnych ciążących na Żarskim Domu Kultury, realizacji umów zawartych         
z kontrahentami ŻDK, w pozostałych przypadkach Państwa dane        
osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej        
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z         
realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym        
odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów       
prawa. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa        
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do         
realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w              
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego      
prawa. 



7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują        
Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych       
osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych       
osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do         
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do       
przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora        
przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego        
czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na         
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa         
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

10.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji         
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa        
lub zawarta między stronami umowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych *) 

·         (imię i nazwisko) ………………………………………………… 

  

·         (adres)…………………………………………………………….. 

  

·         (mail) ……………………………………………………………… 

  

lub wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  *) 

przez Żarski Dom Kultury , Żary ul. Wrocławska 7. 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU        
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r  r. o ochronie danych: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Żarski Dom Kultury, Żary ul.          

Wrocławska 7 

2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

Rekrutacji do vloga literackiego w ramach Arsenału Kultury, projektu         
internetowego Żarskiego Domu Kultury.  

3. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

*) niepotrzebne skreślić 

Informujemy iż Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez            
wysłanie wiadomości e-mail iod@dkzary.pl lub pisemnie na adres Żarski Dom Kultury,           
68-200 Żary, Wrocławska 7.  

                                                                   data i podpis                  …………………….. 

Jednocześnie wyrażam / nie wyrażam, zgodę na publikacją mojego wizerunku w celach            
promocyjnych ŻDK.  

                                                                   data i  podpis ….…………………. 



 

 


