
KONKURS LITERACKI „Mój wiersz o wiośnie” 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie ogłasza 
konkurs literacki na najładniejszy wiersz o wiośnie.

         Lubisz pisać wyciągnij pióro, uruchom wyobraźnię, otwórz szuflady z pomysłami! 
Być może każdy z Was chociaż raz w życiu napisał jakiś wierszyk. W tym konkursie 
możecie popisać się swoimi umiejętnościami „pisarskimi”. 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Pod hasłem ,,Mój wiersz o wiośnie”

1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie, ul. Wyzwolenia 16, 96-
520 Iłów, tel. (24) 277-40-52, email:bibliotekailow@op.pl

2. Cele konkursu

a) rozwijanie zainteresowań literackich 

b) zachęcanie do pisania

c) promocja biblioteki

3. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Iłów. Uczestnikami konkursu mogą być: 
dzieci i młodzież z terenu gminy Iłów w trzech grupach wiekowych: 5-8 lat , 9-14 lat,  15-
17 lat oraz osoby pełnoletnie ( tu nie ma kategorii wiekowej).

Informuje, że osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za, pisemną 
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

Pełnoletni Uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wraz z wierszem wypełnioną i 
podpisaną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

4. Czas trwania konkursu

Prace należy dostarczyć do biblioteki osobiście do 30.03.2022r. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 31.03.2022r. na Facebooku biblioteki. Rozdanie nagród 1.04.2022r. w bibliotece  
godz. 15.00. 

mailto:bibliotekailow@op.pl


5. Warunki udziału w konkursie

a) Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

b) Praca musi być opatrzona metryczką z imieniem i nazwiskiem autora pracy, 
miejscem zamieszkania, wiekiem, telefonem.

c) Złożone prace przechodzą na własność organizatora i będą eksponowane w formie 
wystawy pokonkursowej w siedzibie biblioteki, na stronie internetowej i na 
Facebooku.

d) Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że przedstawione prace 
nie naruszają praw autorskich.

6. Zadanie konkursowe

 a) napisanie wiersza o wiośnie

7.Kryteria oceniania

a) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana w 
tym celu przez Organizatora.

b) Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz 
przyznanie nagród.

c) Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

• twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy, 

• samodzielność i oryginalność. 

d) Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

8. Postanowienia końcowe

a) uczestnik konkursu z chwilą dostarczenia pracy oświadcza, że:

- akceptuje niniejszy regulamin,

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie 
wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2015, poz.2135 z późn. zm.)

- wyraża zgodę na publikację oraz udostępnianie pracy 



Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy konkursu literackiego „Mój wiersz o wiośnie” 

1.Dane personalne zgłaszającego (pola obowiązkowe):
Imię: ..........................................................................................................................................
Nazwisko: ..................................................................................................................................
Wiek: …......................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Numer telefonu: .......................................................................................................................

2. Tytuł wiersza ......................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu literackiego „Mój wiersz o wiośnie” i akceptuję
zawarte w nim warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.06.2016 (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz publikacji prac.

.......................................................
(data i podpis uczestnika konkursu)

Oświadczenie  

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki………………………......………(imię nazwisko) w konkursie literackim 
„Mój wiersz o wiośnie”  

• Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

• Oświadczam, iż mój syn/moja córka jest autorką/em zgłoszonej do konkursu pracy i udzielam automatycznie 
bez dodatkowego oświadczenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora zgodnie z § 7 ust. 2 i 
3 Regulaminu oraz przejmuję odpowiedzialność prawną z tytułu złożonego oświadczenia zgodnie z § 7 ust. 1 
Regulaminu.

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Iłowie wizerunku 
mojego syna/córki dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu  zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2019 r poz. 1231 z późn. zm.). 

.......................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgodnie z art.  13 ust. 1 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  (Dz.U.UE.L.2016.119.1  z  późn.  zm.),  uprzejmie 
informuję, że 

1) administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie,  dane kontaktowe:  Gminna Biblioteka 
Publiczna w Iłowie, ul. Wyzwolenia 16, 96-520 Iłów, tel. (24) 277-40-52, e-mail: bibliotekailow@op.pl. 

2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
a) w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się REGULAMIN KONKURSU 
b) mogą być publikowane w prasie, mediach lub wykorzystywane w innej formie w celu popularyzacji Konkursu 

Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.  Niepodanie  danych uniemożliwi  
udział w konkursie.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i podpisać, umieszczając własnoręczny czytelny podpis, a następnie 
złożyć wraz z wierszem/rymowanką w siedzibie organizatora: GBP w Iłowie ul. Wyzwolenia 16.



Załącznik nr 2 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy konkursu literackiego „Mój wiersz o wiośnie” 

1.Dane personalne zgłaszającego (pola obowiązkowe):
Imię: ...........................................................................................................................................
Nazwisko: ...................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................
Numer telefonu: ........................................................................................................................

2. Tytuł wiersza: .....................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Mój wiersz o wiośnie”  i akceptuję
zawarte w nim warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.06.2016 (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Zgłoszona praca do Konkursu nie narusza praw osób trzecich ani powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną przeze 
mnie pracą. Świadomy/-a jestem również, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do pracy, jak i naruszenia 
przez pracę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praca zostanie wykluczona z Konkursu.

.......................................................
(data i podpis uczestnika konkursu)

Zgodnie z art.  13 ust. 1 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  (Dz.U.UE.L.2016.119.1  z  późn.  zm.),  uprzejmie 
informuję, że 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie,  dane kontaktowe: Gminna Biblioteka  
Publiczna w Iłowie, ul. Wyzwolenia 16, 96-520 Iłów, tel. (24) 277-40-52, email: bibliotekailow@op.pl.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
c) w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się REGULAMIN KONKURSU 
d) mogą być publikowane w prasie, mediach lub wykorzystywane w innej formie w celu popularyzacji Konkursu 

Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne,  jednak niezbędne do  uczestnictwa w Konkursie.  Niepodanie  danych 
uniemożliwi  udział  w konkursie.  Formularz  zgłoszeniowy należy wypełnić  i  podpisać,  umieszczając własnoręczny 
czytelny  podpis,  a  następnie  złożyć  wraz  z  wierszem/rymowanką  w  siedzibie  organizatora:  GBP w  Iłowie  ul.  
Wyzwolenia 16.


	Oświadczenie

