XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
REGULAMIN
Organizator:
Miejski Dom Kultury w Radomsku
Partner:
Miasto Radomsko
I. Cele konkursu:
- umożliwienie młodym twórcom debiutu poetyckiego
- inspirowanie twórczości poetyckiej
- popularyzacja współczesnej poezji
II. Warunki:
1. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku
autorskiego tomu wierszy wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy.
3. Konkurs jest dwuetapowy.
4. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest nadesłanie zestawu 5 wierszy
własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego),
które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na
stronach internetowych, e-bookach ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów
jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
5. Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem
należy opatrzyć dodatkową kopertę (dołączoną do zestawu wierszy), która powinna zawierać
dane: imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, krótką
informację o autorze oraz podpisane oświadczenia dotyczące zgody na udział w konkursie
i przetwarzania danych osobowych:
a) w przypadku osób nieletnich zgodę podpisuje opiekun prawny każdego uczestnika
na:
- udział w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do regulaminu
- przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1b do regulaminu
b) w przypadku osób pełnoletnich należy wypełnić:
- zgodę na udział w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do regulaminu
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2b do regulaminu
6. Jeden autor może przesłać jeden zestaw wierszy.

7. Do drugiego etapu konkursu z nadesłanych wcześniej wierszy Jury wybierze od 5 do 7
najlepszych zestawów.
8. Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 1 sierpnia 2019 r. (decyduje
data stempla pocztowego) na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500
Radomsko – z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
9. Autorzy nominowani do drugiego etapu zobowiązani są nadesłać do 13 września 2019 r.
zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech
egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym
godłem, którego używali w pierwszym etapie. Zestaw wierszy należy nadesłać na adres
podany w pierwszym etapie konkursu.
10. Autorzy nominowanych zestawów zostaną powiadomieni o wyróżnieniu telefonicznie
i drogą e-mail.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do składu, druku i publikacji oraz rozpowszechniania
w dowolnej formie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy - w całości lub ich dowolnie
wybranych fragmentów oraz do ich cytowania bez dodatkowej zgody autorów oraz bez
honorarium autorskiego. Każdy z autorów w chwili złożenia wierszy wyraża zgodę na
eksploatowanie ich przez Organizatora w sposób wskazany w zdaniu poprzednim bez
wynagrodzenia.
12. Prace oceniane będą przez Jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, prozaik, krytyk
literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk,
publicysta, wykładowca akademicki) i Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i
telewizyjnych audycji o książkach).
Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury.
Jury wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad
prawidłowością obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane
uczestników oraz przyznane nagrody i wyróżnienia, jak też przedstawienie wyników prac
Jury. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia Organizator.
13. Autorzy zestawów wierszy wybranych przez Jury do drugiego etapu konkursu zostaną
zaproszeni na uroczysty finał konkursu – ogłoszenie wyników i wybór laureata. Laureat
i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród przyznanych w II etapie.
Udokumentowany koszt dojazdu (wyłącznie na terenie Polski) pokrywa Organizator
konkursu. Koszt dojazdu zostanie zwrócony: w przypadku przejazdu pociągiem – według cen
uwidocznionych na bilecie PKP (najkrótsza możliwa trasa II klasą – nie więcej niż 200 zł w
obie strony), w przypadku przejazdu samochodem – według stawki 0,32 zł/km (najkrótsza
możliwa trasa, nie więcej niż 200 zł w obie strony)

14. Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku
poetyckiego - w nakładzie 1000 egzemplarzy. O doborze utworów, jego objętości, formacie
i oprawie plastycznej zadecyduje Organizator. Jury może przyznać także wyróżnienia
finansowe finalistom II etapu.
15. Jury może zakończyć konkurs bez wyłonienia osoby wygrywającej konkurs.
16. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.
17. Laureat nagrody głównej z chwilą ogłoszenia wyników konkursu udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na skład,
wytwarzanie egzemplarzy nagrodzonych utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego i techniką cyfrową (z prawem do dokonania korekt i redakcji tekstu),
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, na
których utwory zostały utrwalone.
18. O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani
w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronie
www.mdkradomsko.pl i www.rozewiczopen.pl.
19. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator w
porozumieniu z jurorami.
20. Organizator nie przewiduje zwrotu utworów złożonych w konkursie.
21. Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka
5, 97-500 Radomsko, tel./fax 44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55, e-mail:
promocja@mdkradomsko.pl; www.mdkradomsko.pl.

Załącznik 1 a
miejscowość………………………… data ……………….
Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika
XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
Imię i nazwisko uczestnika:
………………………………………......................................................……...........……….
Jako opiekun prawny małoletniej/ego
……………………………………………………...…...........................…………
wyrażam zgodę na udział wskazanego dziecka w konkursie i akceptuję regulamin XI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU POETYCKIEGO IM. JANUSZA RÓŻEWICZA.
…………………………………………
podpis prawnego opiekuna
Załącznik 1 b
miejscowość………………………… data ……………….
Zgodna na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
Organizator: Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
Imię i nazwisko uczestnika:
………………………………………………………………………………......................…
Jako opiekun prawny dziecka
………………………………………………………………………………......................…
wrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury w Radomsku danych osobowych
mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu zamieszkania w związku z uczestnictwem
w XI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
wrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury w Radomsku
mojego nr telefonu: ..……….....…......………………... oraz adresu e-mail:
…..................................…....…………..… w celu zapewnienia kontaktu związku z uczestnictwem w
XI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
wrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Organizatora w
związku z uczestnictwem w XI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM IM. JANUSZA
RÓŻEWICZA
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, jego promocji oraz w związku z przyznaniem
nagrody. Zostałem poinformowany przez Organizatora o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz
dobrowolności podania danych osobowych, a także o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.
…………………………………………
podpis prawnego opiekuna

*

niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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,
zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem moich danych osobowych oraz mojego dziecka jest Miejski Dom Kultury w
Radomsku, z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, tel. 44 683 28 29, e-mail:
administracja@mdkradomsko.pl, zwany dalej MDK
Kontakt z inspektorem ochrony danych MDK możliwy jest pisemnie na adres siedziby MDK lub
poprzez e-mail: iod@mdkradomsko.pl
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji oraz uczestnictwa w XI
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM IM. JANUSZA RÓŻEWICZA, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a, tj. udzielonej zgody
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału we wskazanym wyżej
konkursie; niepodanie danych niezbędnych dla uczestnictwa w konkursie (tj. imię, nazwisko, wiek,
adres zamieszkania) może być przyczyną odmowy uczestnictwa
Odbiorcami zebranych danych osobowych mogą być:
← podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
← podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (m.in. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, obsługa prawna)
← osoby wchodzące w skład komisji konkursowej
← współorganizator konkursu.
Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy
prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z udziałem w konkursie; danych
przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
Mam prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, z wyjątkiem danych publikowanych w popularnych serwisach społecznościowych
(np. Facebook, YouTube), które zlokalizowane są poza obszarem EU, a zatem w świetle RODO
traktowane są jako Państwa trzecie. Facebook oraz Google (właściciel serwisu YouTube) przystąpiły do
porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
IP/16/216 z dnia 12.07.2016r. przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych, zgodnie z art. 45 RODO
Podane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania
…..……………..………...………….…………
data i czytelny podpis

Załącznik 2 a
miejscowość………………………… data ……………….
Oświadczenie uczestnika
XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
Wyrażam zgodę na udział i akceptuję regulamin XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
IM. JANUSZA RÓŻEWICZA.
…...........……………………….
podpis uczestnika
Załącznik 2 b
miejscowość………………………… data ……………….
Zgodna na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
Organizator: Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
wrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury w Radomsku danych osobowych
w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu zamieszkania w związku z uczestnictwem w XI
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
wrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury w Radomsku
mojego nr telefonu: ..……….....…......………………... oraz adresu e-mail:
…..................................…....…………..… w celu zapewnienia kontaktu związku z uczestnictwem w XI
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
wrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora w związku
z uczestnictwem w XI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM IM. JANUSZA RÓŻEWICZA
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, jego promocji oraz w związku z
przyznaniem nagrody. Zostałem poinformowany przez Organizatora o prawie dostępu do treści danych,
ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych osobowych, a także o prawie do wycofania zgody
w dowolnym momencie.
…………....………………….……
podpis uczestnika

*

niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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,
zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem moich danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku, z siedzibą 97-500
Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, tel. 44 683 28 29, e-mail: administracja@mdkradomsko.pl, zwany dalej
MDK
Kontakt z inspektorem ochrony danych MDK możliwy jest pisemnie na adres siedziby MDK lub
poprzez e-mail: iod@mdkradomsko.pl
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji oraz uczestnictwa w XI
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM IM. JANUSZA RÓŻEWICZA, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a, tj. udzielonej zgody
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału we wskazanym wyżej
konkursie; niepodanie danych niezbędnych dla uczestnictwa w konkursie (tj. imię, nazwisko, wiek,
adres zamieszkania) może być przyczyną odmowy uczestnictwa
Odbiorcami zebranych danych osobowych mogą być:
← podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
← podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (m.in. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, obsługa prawna)
← osoby wchodzące w skład komisji konkursowej
← współorganizator konkursu.
Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy
prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z udziałem w konkursie; danych
przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
Mam prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, z wyjątkiem danych publikowanych w popularnych serwisach społecznościowych
(np. Facebook, YouTube), które zlokalizowane są poza obszarem EU, a zatem w świetle RODO
traktowane są jako Państwa trzecie. Facebook oraz Google (właściciel serwisu YouTube) przystąpiły do
porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
IP/16/216 z dnia 12.07.2016r. przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych, zgodnie z art. 45 RODO
Podane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania
…..……………..………...………….…………
data i czytelny podpis

