
   REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

„Nastroje rzeczywistości - moja wizja świata”
1.Organizator :
Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4 ;
e-mail : biblioteka_strykow@o2.pl
 

2. Cele konkursu: rozwijanie artystycznej twórczości,  prezentacja i popularyzacja dorobku
literackiego, kształtowanie wyobraźni literacko-artystycznej, krzewienie działań artystycznych
wśród różnych grup wiekowych.

3. Uczestnicy : Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych miasta 
i gminy Stryków.

4. Czas trwania konkursu: od 15.03.2022 r. do 15.04.2022
r.                                                                                                                                   

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- Napisanie wiersza  nawiązującego do tematu „Nastroje rzeczywistości – moja wizja świata
”(moje spostrzeżenia, uwagi, nastroje, i życie w dzisiejszym świecie).
- Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 pracę własnego autorstwa.
- Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.
- Utwór poetycki należy napisać na komputerze (czcionka Times New Roman, wielkość 14 pkt ).
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dołączenia podpisanego oświadczenia RODO.
- Napisany wiersz wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Gminnej Biblioteki
Publicznej w Strykowie lub jej filii w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie, Swędowie do
dnia 15 kwietnia 2022 r.
- Do  nadesłanych prac należy dołączyć metryczkę zawierającą:  imię i nazwisko, klasę, nazwę
szkoły, numer telefonu,  adres zamieszkania, e-mail oraz nazwę konkursu.
- Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, a organizator ma prawo do ich
nieodpłatnego wykorzystania i przetwarzania w dowolnym czasie na potrzeby swojej
działalności. Autor nagrodzonego wiersza  zobowiązuje się przenieść na Organizatora całość
praw autorskich do wiersza , bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator
konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów
autorskich.
 
4.Komisja Jury
Jury powołane przez organizatora przyzna I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia. Wybrani przez jury
laureaci konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie lub mailowo. Autorzy nagrodzonych prac
otrzymają dyplomy  i nagrody książkowe.
5. Prace konkursowe z chwilą nadesłania stanowią własność Organizatora.
6. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie wiersze, które są ich autorstwa i do
których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną
akceptację powyższego regulaminu oraz działań podjętych w ramach konkursu.
7. Bliższe informacje: Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie tel. 42 719 80 94,
e-mail: biblioteka_strykow@o2.pl
 

 

 



Formularz zgłoszeniowy na gminny konkurs poetycki
„Nastroje rzeczywistości – moja wizja świata”

Imię i nazwisko uczestnika        …............................................................
Wiek                                           ……………………..………………….
Klasa                                          …............................................................
Adres zamieszkania                   ................................................................
Telefon                                       ….......................................................    

Adres szkoły                               .…..........................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  w/w danych osobowych w celu uczestnictwa 
w gminnym  konkursie poetyckim, organizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4 ; numer telefonu  42 719-80-94
Zapoznałem/am się z treścią regulaminu.
 …....................................                                         
…..............................................
 (data ,miejscowość)                                                                      (data i i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

                                                                                                                                (podpis autora wiersza)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Strykowie
Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RE (UE) 20161679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Informujemy , iż :

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4 ; 95-010 Stryków

2. Dane osobowe uczestnika  konkursu  będą przetwarzane w celu uczestnictwa w
konkursie  plastycznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

3. Dane osobowe laureata konkursu  w postaci imienia i nazwiska będą
udostępnione  przez Administratora.

4. Uczestnik  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
5. Brak wyrażenia zgody będzie skutkował niemożliwością udziału w konkursie.

                                                                                     ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ
…..............................................                          ….......................................................
  (data , miejscowość)                                                                     (data i podpis rodzica / autora wiersza)

                                                                                                       

 


