
Regulamin Otwartego Konkursu Poetyckiego KAŻDY WIERSZE PISAĆ MOŻE organizowanego przez 
Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach 

ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach. 

DATY: 28.02.2023 – 16.03.2023.  

CELE KONKURSU: 
– budzenie wrażliwości poetyckiej, 
– doskonalenie umiejętności językowych, 
– rozwijanie uzdolnień literackich, 
– poszukiwanie nowych talentów, 
– zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych twórczością poetycką, 
– stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów. 

 
TEMATYKA KONKURSU: tematyka utworów poetyckich jest dowolna. 

ADRESACI KONKURSU: konkurs ma charakter otwarty, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 

FORMA WIERSZA: 
– dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 
– treść dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 
– zakaz używania wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obraźliwe, 
– uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 utwory, 
– wiersz powinien być napisany samodzielnie, nie może być nigdzie do tej pory publikowany i 

nagradzany, 
– prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę, 
– praca powinna być dostarczona do biura Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, ul. Czysta 

1A w formie wydruku papierowego lub przesłana w formie elektronicznej na adres: 
konkursy@kultura.bialeblota.pl, 

– prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora oraz jego telefon 
kontaktowy i adres mailowy, a w przypadku dzieci – telefon i adres rodzica lub opiekuna. 

 
KRYTERIA OCENY PRACY: prace będą oceniane - z uwzględnieniem wieku twórcy - pod względem: 
- oryginalności, 
- walorów literackich, 
- poprawności języka i ortograficznej, 
- kompozycji, 
- adekwatności wyrazu artystycznego do tekstu, 
- wartości artystycznej, 
- inwencji, 
- doboru środków artystycznego wyrazu oraz wartości literackich. 

 
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 
1 – autor w wieku do 13 lat 
2 – autor w wieku od 14 do 18 lat,  
3 – autor w wieku powyżej 18 lat. 

 
Komisja konkursowa wyróżni trzy najlepsze utwory w każdej z kategorii wiekowych. W gestii jury pozostaje 
decyzja odnośnie gradacji zwycięzców i przyznanie I, II i III miejsca, bądź pozostanie jedynie przy 
wyróżnieniach. 
Przewiduje się możliwość przyznania jednej nagrody grand prix. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: konkurs jest jednoetapowy, prace należy składać do 16.03.2023. Werdykt jury 
zostanie ogłoszony 20.03.2022 w przeddzień Międzynarodowego Dnia Poezji na facebook’u Gminnego 
Centrum Kultury w Białych Błotach oraz na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Białych 
Błotach oraz podczas spotkania poetyckiego, które odbędzie się w tym samym dniu.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i oświadczeniem, 
że prace zgłoszone na konkurs są pracami autorskimi. 
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na 
organizatorów prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem, do przenoszenia na nośniki elektroniczne, do 
publikacji w Internecie i publikacji na wystawach. 
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że wykorzystane do pracy materiały nie
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naruszają praw autorskich. 
4. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników w 
akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem oraz z kulturalną 
działalnością Gminnego Centrum Kultury. 
5. Wszyscy uczestnicy konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich – ich rodzice, wyrażają zgodę 
na rozpowszechnianie wizerunku i zgłoszonych prac do celów promocji konkursu. 
6. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Białych 
Błotach. 

 
 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w Gminnym Centrum 
Kultury w Białych Błotach od poniedziałku do piątku lub pod nr tel. 668106965 w godzi-
nach 8:00 -16:00.     
                                                                       
Informacja 
Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nie-
zbędnych do przeprowadzenia konkursu poezji przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach ul. Czysta 1A; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres: Gminne Centrum Kultury, ul. Czysta 1A, 86-005 Białe Błota lub e-mail: iod@kultura.bialeblota.pl; 

3) Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane w celu: 
 
-przeprowadzenia konkursu i przyznanie nagrody -na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO  (zgoda uczestnika i laureata); 
-dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego –na podstawie art. 6 lit. c RODO (niezbędność do wypełnio-
nego obowiązku przez organizatora) 
-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –na podstawie art. 6 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora 
Danych Osobowych); 

4) W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.; 

5)Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak: 
 
-podanie takich danych, jak imię i nazwisko, wiek oraz adres e-mail jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie (bez tych danych 
wzięcie udziału w konkursie nie będzie możliwe); 
-podanie danych niezbędnych w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora jest warunkiem odbioru nagrody i Pani/Pana 
obowiązkiem; 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 
przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz 
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych –z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 
bezpieczeństwo przekazywanych danych; 

7) Wobec Pani/Pan adanych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym 
dane nie będą podlegały profilowani 

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
 
-przez okres trwania konkursu –w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu; 
-przez okres rozpatrywania odwołań–w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia odwołań; 
-przez okres przedawnienia roszczeń –w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony 
roszczeń; 
-przez okres 5 lat od ostatniego dnia roku podatkowego –w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się 
z obowiązków podatkowych; 
-do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania –w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie 
zgody; 

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez 
Pana/Panią narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 


