
REGULAMIN WALENTYNKOWEGO KONKURSU 

POETYCKIEGO „Miłość zaklęta w wierszu” 

I PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych 

Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Regulamin określa 

ogólne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie, wyłonienia Laureatów i uzyskania 

nagród. 

2. Tematem konkursu jest ukazanie miłości z perspektywy widzianej oczami młodego 

człowieka. 

3. Cel konkursu: 

a) Rozwijanie zainteresowania poezją wśród młodych ludzi 

b) Zachęcenie do pisania wierszy o własnych uczuciach, przeżyciach i emocjach 

związanych z przeżywaniem pierwszych zauroczeń 

c) Inspirowanie do tworzenia w wierszach ciekawych figur stylistycznych 

d) Kultywowanie tradycji walentynkowej 

4. Konkurs trwa od 13 stycznia 2020 r. do 07 lutego 2020 r. Konkurs zostanie 

rozstrzygnięty maksymalnie do 14 lutego 2020. Organizator skontaktuje się z 

laureatami telefonicznie lub mailowo.  

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Związane z nim udostępnienie 

danych jest całkowicie dobrowolne. 

2. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych (za 

pisemną zgodą opiekuna prawnego). 

4. Każdy uczestnik konkursu musi wypełnić i osobiście podpisać Formularz 

zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz podpisać 

Oświadczenie uczestnika konkursu (załącznik nr 2). 

5. Organizator zastrzega sobie [prawo bezpłatnego korzystania z wierszy, a w 

szczególności do ich publicznego wykorzystania w celach marketingowych, 

promocyjnych, reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach lub innych 

formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania oraz publicznego odtwarzania 

(w tym poprzez prezentowania na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu) podając 

dane autora (imię, nazwisko) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich 

polach eksploatacji.  

6. Dokonanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, 

że jest twórcą wiersza zgłoszonego w ramach konkursu oraz przysługują mu niczym 

nieograniczone prawa majątkowe i osobiste do wiersza. 

7. Niedopuszczalne jest zgłoszenie do konkursu wiersza, który: 



a) Narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, 

dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej 

b) Zawiera treści niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności 

obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc itp. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają do udziału w konkursie. 

III ZASADY KONKURSOWE 

1. Wiersz o dowolnej budowie, o tematyce miłosnej, walentynkowej należy dostarczyć 

osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem Walentynkowy konkurs poetycki do Filii 

Nr 13 (ul. Mikołaja z Ryńska 1/7). 

2. W zamkniętej kopercie należy oprócz wiersza konkursowego dołączyć własnoręcznie 

podpisany załącznik nr 1 – Formularz konkursowy, załącznik nr 2 – 

Oświadczenie uczestnika konkursu, załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dot. 

przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 4 – Oświadczenie rodzica, 

prawnego opiekuna. 

3. Prace złożone po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Wiersz zgłoszony w konkursie musi nawiązywać do tematyki miłosnej, 

walentynkowej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania niespełniających 

wymienionych wyżej warunków. 

6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych 

jak również z niego wyłączonych. 

IV OCENA WIERSZY 

1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję konkursową, która będzie 

złożona z przedstawicieli organizatora. 

2. Zadaniem Komisji konkursowej jest kwalifikacja do oceny zgłoszonych wierszy, 

ocena zgłoszonych wierszy i przyznanie nagród. 

3. Kryterium wyboru laureatów przez Komisję konkursową oraz podstawą przyznania 

nagród jest oryginalność i kreatywność oraz walory stylistyczne i językowe wierszy 

zgłoszonych do konkursu. 

4. Komisja konkursowa spośród wierszy biorących udział w konkursie i spełniających 

kryteria wyłoni  1 laureata oraz przyzna 3 wyróżnienia. 

5. Posiedzenie komisji konkursowej nie jest jawne. Decyzje komisji są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu, 

odstąpienia od organizowania konkursu, bez podania przyczyny, nierozstrzygnięcia 

konkursu w przypadku zbyt małej ilości dostarczonych prac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do Walentynkowego konkursu poetyckiego „Miłość zaklęta w wierszu” 

 

 

Imię i nazwisko 

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

 

 

Wiek uczestnika konkursu 

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

 

 

E-mail 

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

 

 

Telefon komórkowy 

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

 

 

Tytuł wiersza 

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

 

 

 

………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WALENTYNKOWEGO KONKURSU 

POETYCKIEGO „Miłość zaklęta w wierszu” 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego 

warunki. 

2. Jestem autorem dostarczonego wiersza i posiadam do nich nieograniczone prawa 

autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich. 

3. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych i 

poprzez mój udział w Konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych do celów konkursowych i marketingowych Organizatora. 

 

 

…………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna 

 W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa 

Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. 

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

udzielonej zgody. 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w celu realizacji konkursu. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu (maksimum trzy lata). 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

• Prawo dostępu do danych osobowych 

• Prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne 

• Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę ma przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa 

• Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych , żądając w zamian ich ograniczenia 

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń 

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) , przysługuje 

pani/panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 



wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych. 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

 

………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

w walentynkowym konkursie poetyckim „Miłość zaklęta w wierszu”, którego organizatorem 

jest Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnoprawnych Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. 

 Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i 

nazwiska autora pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie we 

wszystkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. 

 Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem walentynkowego 

Konkursu poetyckiego „Miłość zaklęta w wierszu” i w całości akceptuję jego warunki. 

 

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

         (Miejscowość i data)                                        (Czytelny podpis rodzica/opiekuna)  

 

  


