
 

 

Regulamin Otwartego Konkursu 

Poetyckiego pod hasłem „Nasze 

powroty…” 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki 

uczestnictwa w konkursie: Otwarty Konkurs 

Poetycki pod hasłem „Nasze powroty…”, zwanym w dalszej części regulaminu Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, ul. Białostocka 

19, 16-010 Wasilków, zwana dalej Organizatorem.  

3. Cele konkursu: 

- pobudzenie zainteresowania poezją jako formą literackiego przekazu, 

- umożliwienie przekazania emocji wywołanych pandemią Covid-19 poprzez utwór poetycki 

ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnych aspektów powrotu do normalności, 

- swobodne nawiązanie do Światowego Dnia Poezji obchodzonego 21 marca. 

4. Konkurs trwa od 22.02.2021 do 19.03.2021 roku. Wyniki ogłoszone zostaną 22.03.2021 w 

ramach obchodów Światowego Dnia Poezji. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny – wzięcie udziału w konkursie jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich, poetów-amatorów, bez 

względu na wiek, nie posiadających jeszcze uznanego dorobku twórczego. 

7. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie Organizatorowi  (mailowo, pocztą 

lub osobiście)  jednego  utworu poetyckiego (wraz z podpisanym formularzem 

zgłoszeniowym) w języku polskim, odnoszącego się do hasła „Nasze powroty…”, które jest 

nawiązaniem do rzeczywistości w dobie pandemii Covid-19. Zgłoszenie może dotyczyć 

wyłącznie utworu dotychczas niepublikowanego i niezgłaszanego do innych konkursów.  

8. Wiersz podpisany imieniem i nazwiskiem autora (wraz z podpisanym  formularzem 

zgłoszeniowym) należy dostarczyć do 19.03.2021 do godziny 23:59 za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: mbpwasilkow@home.pl (w  temacie wiadomości wpisując  

OTWARTY KONKURS POETYCKI) lub poczty tradycyjnej na adres Organizatora z dopiskiem 

OTWARTY KONKURS POETYCKI (decyduje data dostarczenia przesyłki). Wiersz można 



dostarczyć także osobiście do siedziby Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych 

prac. 

9. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

www.mbpwasilkow.pl W przypadku udziału osoby niepełnoletniej formularz zgłoszeniowy 

podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

10. Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona będzie komisja konkursowa powołana 

przez Organizatora.  

11. Nagrodą w Konkursie będzie publikacja zwycięskich utworów w  czasopiśmie społeczno-

kulturalnym gminy Wasilków „Gazeta Wasilkowska”, pamiątkowe statuetki oraz zestaw 

nowości wydawniczych. Fundatorem nagród jest Organizator. W przypadku zgłoszenia do 

Konkursu osób niepełnoletnich Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia laureatów 

w kilku kategoriach wiekowych. Decyzja o wyłonieniu laureatów Konkursu zostanie 

potwierdzona protokołem Komisji Konkursowej, na podstawie którego zostaną wręczone 

nagrody.  

12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja 

Konkursowa ma prawo zakończyć konkurs bez wyłonienia zwycięzcy.  

13. Uczestnik Konkursu poprzez przekazanie pracy konkursowej wraz ze swoimi danymi 

potwierdza, że zgłoszony przez niego do Konkursu wiersz jest oryginalny, jest wynikiem jego 

osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie 

przyjętych norm obyczajowych. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za 

naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich. 

14. Zgłoszenie utworu do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację 

w dowolnej formie, w dowolnych mediach lub środkach przekazu, w tym w Internecie, a 

także z wyrażeniem zgody na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu, także w trakcie jego 

trwania. 

16. Administratorem  danych osobowych jest  Organizator. Podane dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wręczenia nagród. Administrator 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

inspektor@kancelaria-explico.pl. 

 

 

 


