REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
„POLSKA - MOJA OJCZYZNA”

Organizatorzy:
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Stowarzyszenie „Seniorzy Białołęki”
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Pomysłodawca konkursu:
Stowarzyszenie „Seniorzy Białołęki”
Patronat:
- Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
- Białołęcka Rada Seniorów
- Patronat medialny „Czas Białołęki”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza tematycznie związanego
z poczuciem patriotyzmu i zrozumieniem wagi niepodległości Ojczyzny.
2. Termin nadsyłania prac do 30 listopada 2018 r.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie listy laureatów oraz uroczysta prezentacja
wierszy konkursowych nastąpi 12 grudnia 2018 r. w Czytelni Naukowej nr XX ul.
Van Gogha 1 (budynek szkoły).
§ 2. Cele konkursu
1. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz osób dorosłych.
2. Promowanie piękna języka polskiego.
3. Pobudzanie i wspieranie aktywności twórczej oraz promowanie talentów
mieszkańców Białołęki.
4. Rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
5. Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.
§ 3. Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Białołęki i innych dzielnic Warszawy.
2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
1. I kategoria

- uczniowie klas 4-6

2. II kategoria

- uczniowie klas 7-8 i szkół gimnazjalnych

3. III kategoria

- uczniowie szkół licealnych

4. IV kategoria

- osoby dorosłe
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3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pisemnej zgody na
wykorzystanie danych osobowych uczestnika, a także zgody na publikację i
powielanie prezentowanych utworów. /załączniki 1 i 2/.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia ze względu na
treść utworu niezgodną z celami konkursu.
§ 4. Miejsce i termin przyjmowania kart zgłoszeniowych
1. 1, Kartę zgłoszeniową z treścią utworu należy przesłać pocztą elektroniczną
w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. na adres: metodyka.bialoleka@e-bp.pl lub
wersję papierową na adres: Biblioteka Publiczna w dz. Białołęka m.st. Warszawy,
ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa (z dopiskiem "Konkurs").
2. Karta zgłoszenia i treść wiersza winna być napisana na komputerze, czcionką Arial
14 punktów.
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Utwory oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
2. Kryteria oceny utworu przez Jury to zgodność z tematyką konkursu, walory
artystyczne i literackie, poprawność językową oraz ogólne wrażenie.
3. Utwory oceniane będą przez Jury w kategoriach podanych w § 3 pkt.
4. Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu.
5. Wyróżnione utwory będą nagradzane i prezentowane podczas uroczystości w
dniu 12 grudnia 2018 r. w Czytelni Naukowej nr XX przy ul. Van Gogha 1.
§ 6. Prawa autorskie i prawo do publikacji
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego powielania i publikowania
wierszy konkursowych w celach promocyjnych, we wszelkiego rodzaju
wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego przekazu.
2. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego utworów przez Urząd
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie „Seniorzy Białołęki”.
3. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na podawanie swojego imienia
i nazwiska.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy - w zakładce Białołęcka Rada Seniorów, Białołęckiej Rady
Seniorów www.wrs.waw.pl, Stowarzyszenia „Seniorzy Białołęki”
www.seniorzybialoleki.org.pl oraz Biblioteki Publicznej w dz. Białołęka m. st.
Warszawa www.bialoleka.e-bp.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów, w razie zaistnienia
przyczyn od niego niezależnych. Wszystkie ewentualne zmiany ogłoszone
zostaną jak w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

2

3. Dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego
jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

Organizatorzy konkursu
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/wzór/
Formularz
zgłoszeniowy do konkursu
1. Imię, nazwisko, wiek (klasa), adres :
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Treść utworu:
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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Załącznik 1
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie,
promocji organizatora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie
internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie
internetowej organizatora.
2.Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i go akceptuję..
3.Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych
mi fotografiach w celach dokumentacji projektu, jakim jest konkurs poetycki, przez
ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych
takich jak facebook i inne.

Data i podpis uczestnika

Załącznik 2
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek
wynikający z RODO.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Seniorzy
Białołęki”, Białołęcka Rada Seniorów i Biblioteka Publiczna dzielnicy Białołęka. (zwane
dalej Organizacjami)
2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. przesyłania informacji związanych z konkursem poetyckim oraz w celu umożliwienia
Panu/Pani uczestnictwa w inicjatywach tych organizacji.
b. utrzymywania kontaktu z Panem/Panią, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się
Pan/Pani z organizacjami, na przykład wysyłając e-mail.
3. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2a jest dokonywane za
Pana/Pani zgodą (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Przetwarzanie danych osobowych, o którym
mowa w punkcie 2b odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, gdyż
będzie niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, w ramach inicjatyw tych
Organizacji. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2b odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizacje.
4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane
przez czas związany z konkursem jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani
zgody na przetwarzanie danych. W przypadku zbierania danych w celach określonych w
punkcie 2b, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty
przekazania nam tych danych, jednak nie później niż do czasu złożenia przez
Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do
ich przetwarzania.
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5. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje
Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w
niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania realizacji założeń
konkursu poetyckiego.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, do których
samodzielnie zdecyduje się Pan/Pani wysłać wiadomość korzystając ze stron
internetowych prowadzonych

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami o przetwarzaniu danych
osobowych zawartymi w załączniku 2
Warszawa dnia…………………………
Podpis czytelny uczestnika………………………………………..
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