
Regulamin konkursu poetyckiego
MÓJ WIERSZ DLA POLSKI

1. Organizator konkursu

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach. 42-512 Psary, ul. Szkolna 45; biblioteka@psary.pl

2. Cele i założenia programowe konkursu

a) uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
b) popularyzacja twórczości literackiej
c) rozbudzenie zainteresowania twórczością poetycką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
d) spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego
e) promocja nagrodzonych twórców poprzez wydanie drukiem nagrodzonych utworów.

3. Temat konkursu: „Mój wiersz dla Polski” - Organizator nie ogranicza inwencji twórców 
jedynie do tematyki patriotycznej. Jest więc dość szeroka dowolność pod warunkiem, że treści i 
przesłania utworów będą nawiązywać do szeroko rozumianej polskości i wszystkiego, co kojarzy 
się z naszym krajem.

4. Adresaci konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Psary w trzech kategoriach wiekowych:
a) uczniowie szkół podstawowych
b) uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich
c) dorośli.

5. Zasady uczestnictwa

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora wiersza dotąd 
niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach a także niepublikowanego w sieci 
Internet.
b) Jeden autor może nadesłać maksymalnie dwa utwory (z czego do konkursu zakwalifikowany 
zostanie lepszy z nich – w ocenie jury).
c) Utwór (utwory) należy opatrzeć godłem (pseudonimem), do pracy należy dołączyć zaklejoną 
kopertę, opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, 
nazwisko, wiek, adres, numer telefonu i adres e-mailowy autora).
d) uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika, dlatego też do konkursowego zgłoszenia należy dołączyć podpisane 
własnoręcznie oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach z siedzibą 42-512 Psary, ul.
Szkolna 45 moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, 
numer telefonu oraz wizerunek w celu przeprowadzenia i promocji konkursu „Mój wiersz dla Polski”.

Brak w/w oświadczenia skutkuje odrzuceniem zgłoszenia do konkursu!

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach,
42-512 Psary, ul. Szkolna 45. Uczestnicy konkursu mają prawo do: dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 
danych,  wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.



Dane osobowe uczestników konkursu zostaną usunięte z momentem zakończenia konkursu. Dane 
osobowe laureatów konkursu zostaną usunięte w momencie zaprzestania publikacji w Internecie.

6. Termin składania prac

a) Prace należy składać od 7.05.2018 r. do 15.10.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres GBP Psary, 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 lub osobiście w siedzibie organizatora.

7. Prace zostaną ocenione 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.

8. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór 
własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy.

10. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i 
ewentualnych sponsorów.

11. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów 
telefonicznie lub pisemnie. Protokół z posiedzenia jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej 
biblioteki oraz Urzędu Gminy Psary.

12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 032 267 21 62 oraz 
pod adresem e-mail: biblioteka@psary.pl.


