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REULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO 

"WIERSZ O ROZWADOWIE" 

 
 

I. ORGANIZAORZY KONKURSU 

Stowarzyszenie Chór Lasowiacy przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej 
Woli. 
 
II. ADRESACI KONKURSU 

Wszystkie osoby związane z dzielnicą Rozwadów bez względu na wiek. 
 
III. CELE KONKURSU: 
Inspirowanie powyższych osób  do aktywności twórczej i wspólnego 
działania na rzecz środowiska, rozwijanie talentów literackich, obudzanie 
wrażliwości, zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na najbliższe 
otoczenie, promocja talentów literackich, stworzenie możliwości 
prezentacji utworów na wieczorze autorskim. 
 
IV.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1 .Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza o tematyce 
związanej z dzielnicą Rozwadów 

2. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 2 prace 

3. Jedna praca powinna zawierać co najmniej 3 zwrotki 
4 .Wszystkie prace powinny stanowić wydruk komputerowy 

5. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej   

    nienagradzanymi i niepublikowanymi 
 
V. TERMINY 

1. Nadsyłanie prac  do dnia 8 marca 2019r 

 
2.Prace należy przesyłać: 
a)pocztą elektroniczną na adres: 
przyjaznadlonstwola@gmail.com  
wpisując w tytule:  Konkurs "Wiersz o Rozwadowie", 

 
b) pocztą tradycyjną na adres: 
Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”, 

mailto:przyjaznadlonstwola@gmail.com
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ul. Ks. Ściegiennego 20, 37-450 Stalowa Wola 

z dopiskiem na kopercie : Konkurs "Wiersz o Rozwadowie " 

 
3. Najlepsze prace zostaną przedstawione na wieczorze autorskim, który 
odbędzie się w sali Miriam Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń, a którego 
data zostanie podana w późniejszym terminie. 
4. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub 
telefonicznie. 
 
VI. NAGRODY 

Najlepsze wiersze zostaną wyłonione w drodze pracy Komisji oraz 
nagrodzone: 3 nagrody główne oraz 5 wyróżnień. 
 
VII. USTALENIA KOŃCOWE 

1. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz przyjazdu na uroczyste 
wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu. 

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one 
własnością organizatora. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
 
KLAUZULA INFOMACYJNA 

I. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów organizacyjnych Stowarzyszenia Chór Lasowiacy oraz na 
publikację prac i wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie 
lokalnej, na stronie internetowej stowarzyszenia, na profilu 
społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji 
współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich. 

II. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję Panią/Pana, że: 

 1.  administratorem danych uczestników konkursu jest Stowarzyszenie 
Chór Lasowiacy przy MDK w Stalowej Woli 

 2.  podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 3.  celem przetwarzania podanych danych jest prowadzenie 
dokumentacji fotograficznej z wydarzeń, wielokrotne odczytanie 
tekstu wiersza, jego publikację oraz nieodpłatne wykorzystanie do  
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skomponowania i zaaranżowania na jego podstawie utworu 
muzycznego( ballady) wraz z przekazaniem praw autorskich oraz 
wydarzeń odbywających się w siedzibie oraz jej promocji , a 
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO; 

 4.  uczestnikom konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, 
którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

 5.  podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją  niepodania 
danych jest brak możliwości udziału w konkursie; 

 6.  podane dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia  
zakończenia konkursu; 

 7.  dokumentacja fotograficzna i dane umieszczane na stronie 
internetowej i portalu społecznościowym Facebook będą 
przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej, profilu 
społecznościowym Facebook administratora danych; 

 8. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na 
mocy przepisów prawa; 

 9.  uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do 
danych oraz do ich sprostowania; 

10. uczestnicy konkursu mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, 
jeśli uważają, że przetwarzanie podanych danych narusza ich prawa 
lub RODO. 

 
 
 


