REGULAMIN
XIX Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki
Łomża 2021 r.

1. Organizatorem XIX Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki, zwanego dalej „Konkursem
Poetyckim” jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs Poetycki ma charakter otwarty - mogą brać w nim udział wszyscy, niezależnie od
wieku czy przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń.
3. Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie na email Organizatora zestawu
dwóch niepublikowanych drukiem oraz nie nagradzanych w innych konkursach ( w tym
konkursach internetowych) tekstów poetyckich w języku polskim.
WAŻNE: Ze względu na Pandemię COVID-19, zmieniamy warunki udziału w Konkursie.
Zgłoszenia należy przesyłać jedynie droga elektroniczną na email Organizatora
konkurs.poetycki@mdk.lomza.pl
4. Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać tylko jeden zestaw 2 (dwóch) wierszy.
5. Przesłanie więcej niż jednego zestawu tekstów poetyckich przez jednego autora
podpisującego się różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w Konkursie.
6. Tematyka prac konkursowych może być dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą
uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być 1 tekst dodatkowy
do zestawu).
7. Prace konkursowe przesyłamy na email organizatora (konkurs.poetycki@mdk.lomza.pl) .
Zgłoszenie zawiera trzy dokumenty:
• pierwszy zawierający zestaw wierszy podpisany tylko i wyłącznie godłem, (format
dokumentu to DOCX/ DOC, lub PDF)
• drugi plik zawracający godło, imię i nazwisko autora, wiek , numer telefonu, adres
zamieszkania, adres e-mail, krótką notę biograficzną (format dokumentu to DOCX/DOC lub
PDF)
• trzeci to podpisane oświadczenia (scan lub wyraźne i ostre zdjęcie) dotyczące zgody
przetwarzanie danych osobowych:
a) w przypadku osób nieletnich zgodę podpisuje opiekun prawny każdego uczestnika według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
b) w przypadku osób pełnoletnich zgodę na udział w konkursie podpisuje uczestnik, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu

8. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 20. kwietnia 2021 r. (decyduje data wpłynięcia na
adres email podany przez Organizatora do godz. 24.00 ). W temacie wiadomości należy :
„Konkurs Poetycki im. Jana Kulki”. Jeśli chcą Państwo otrzymać potwierdzenie odbioru
wiadomości, proszę podczas wysyłki w programie pocztowym zaznaczyć opcję dotyczącą
potwierdzenia odbioru wiadomości.
9. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, nie będą brane pod uwagę.
10. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.
11. Prace konkursowe oceniać będą jurorzy powołani przez Organizatora. Decyzja Jury jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
12. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami
pieniężnymi.
13. Nagroda Główna wynosi 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące złotych), II Nagroda 1.000,00
złotych brutto (tysiąc złotych ), III Nagroda 700 brutto (siedemset złotych )
14. Za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej jest przyznawana Nagroda Prezydenta Łomży w
wysokości 1.000 zł brutto (tysiąc złotych).
15. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas
gali w dniu 22 maja 2021 r.
16. O wynikach Konkursu Poetyckiego Organizator powiadomi (telefonicznie i email-em) tylko
laureatów Konkursu.
17. Wszyscy laureaci Konkursu Poetyckiego zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody
podczas gali, chyba, że Organizator postanowi inaczej biorąc pod uwagę obostrzenia dotyczące
epidemii COVID-19. Nieodebrane w ten sposób nagrody, przechodzą na rzecz Organizatora.
18. Informacje szczegółowe dotyczące gali wręczenia nagród umieszczone będą na stronie
Organizatora: www.mdk.lomza.pl
19. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
20. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną
decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury Konkursu Poetyckiego.
21. Przystąpienie do Konkursu Poetyckiego jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorstwo
pracy konkursowej nie ulega wątpliwości.
22.Nagrodzone prace zostaną opublikowane w tomiku poetyckim (druk oraz tomik w formacie
PDF, który będzie można pobrać na stronie Organizatora)
22. Informacje na temat Konkursu Poetyckiego uzyskać można pod numerem telefonu:
86 2163226

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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(dalej RODO), oraz w oparciu o ustawę z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DU. 2018, poz.1000 ) informujemy, że:
1. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z
siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża Kontakt: 86 216 32 26 , sekretariat@mdk.lomza.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie poprzez email
iod@mdk.lomza.pl, w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania MDK-DŚT w Łomży, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz art.
81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku przez
administratora w celu organizacji i promocji XVIII Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki, a w szczególności:.
a. sporządzenia listy uczestników,
b. relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,
c. publikowania zdjęć na stronach internetowych,
d. publikacji powstałych prac,
4. Podane dane Administrator będzie przechowywał do końca trwania i rozliczenia Konkursu w zakresie:
-przechowywania dokumentacji związanej z udziałem w konkursie, w oparciu o udzieloną zgodę będą
-przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania/poprawienia,
b. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art.18 RODO,
d. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
e. prawo do przenoszenia powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą podlegać automatycznym
sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie w wyżej
wymienionym konkursie poetyckim.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………
(Godło pseudonim )

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko autora wiek)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………………….
(Telefon, adres e-mail)

Rodzice /opiekunowie prawni uczestnika konkursu (uczestnik poniżej 18 roku życia)
Oświadczam że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu poetyckiego „XIX Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki”
organizowanego przez MDK-DŚT w Łomży i akceptuję jego zapisy.
2. Zapoznałem się z treścią Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu Danych Osobowych, niniejszego
regulaminu.
W tym z informacją o celach i sposobach oraz przysługujących mi prawach przy przetwarzaniu
danych osobowych w związku z XIX Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego w celu udziału w konkursie „XIX Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki”
4. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez organizatora w
związku z uczestnictwem w XIX Konkursie Poetyckim im. Jana Kulki

……………………………………………..………………………………………….
Data czytelny i podpis rodzica /opiekuna prawnego autora

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Godło pseudonim )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisk. wiek autora )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Telefon , adres e-mail)

Uczestnik konkursu
Oświadczam że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego „XIX Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki”
organizowanego przez MDK-DŚT w Łomży i akceptuję jego zapisy.
2. Zapoznałem się z treścią Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu Danych Osobowych, niniejszego
regulaminu.
W tym z informacją o celach i sposobach oraz przysługujących mi prawach przy przetwarzaniu
danych osobowych w związku z XIX Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu udziału w konkursie „XIX
Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki”
4. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku przez organizatora w związku z
uczestnictwem w XIX Konkursie Poetyckim im. Jana Kulki.

……………………………………………..………………………………………….
Data czytelny i uczestnika konkursu

