
  

REGULAMIN  

LOKALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„Poeci dla Niepodległej” 

 

I ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, ul. Długa 3, 05-660 Warka, 

dworek@dworek.warka.pl 

 

II CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONKURSU 

 

1. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

2. Popularyzacja twórczości literackiej. 

3. Rozbudzenie zainteresowania twórczością poetycką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

 

III TEMATYKA KONKURSU 

 

1. Konkurs jest organizowany w kategorii: poezja o tematyce patriotycznej. 

 

IV ADRESACI KONKURSU 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów oraz mieszkańców Gminy Warka w trzech kategoriach wiekowych: 

1.   Dzieci do 15 lat. 

2. Młodzież 15-20 lat. 

3. Dorośli powyżej 20 roku życia. 

 

V ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora wierszy dotąd 

niepublikowanych w ponadregionalnych publikacjach  i nienagradzanych w innych konkursach a 

także niepublikowanych w sieci Internet. 

2. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór 

własny. 

3. Jeden autor może nadesłać maksymalnie trzy utwory. 

4. Utwór (utwory) należy opatrzeć danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer 

telefonu i adres e-mailowy autora). 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich  danych 

osobowych (w przypadku niepełnoletnich uczestników rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział 

dziecka w konkursie a jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych) 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do organizacji konkursu. 

(oświadczenie do podpisu znajduje się w załączniku do regulaminu). 
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VI TERMIN SKŁADANIA PRAC 

 

1.   Prace wraz z podpisanym oświadczeniem należy składać do Organizatora w terminie od 27.09.2018 

r. do 25.10.2018 r. Utwory należy dostarczyć w wersji elektronicznej oraz papierowej (w celu 

potwierdzenia układu i formy utworu w wersji elektronicznej). 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Prace zostaną ocenione anonimowo przez jury powołane przez organizatora. Organizator nie zwraca 

prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we 

własnych celach, m. in. w celu publikacji. 

2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i ewentualnych 

sponsorów. 

3.  O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie 

lub pisemnie. Protokół z posiedzenia jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnej 

Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod 

numerem telefonu 048 667 22 70 oraz pod adresem e-mail: dworek@dworek.warka.pl 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo 

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 
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