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REGULAMIN 

VIII-go KONKURSU POETYCKIEGO im. Elżbiety Guśpiel  

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu 

2. Partnerem Przedsięwzięcia jest Myślenicka Grupa Poetycka „TILIA” 

3. Patronem medialnym jest: Gazeta Myślenicka, portal miasto-info,  miesięcznik Sedno, itv 

powiatowa telewizja internetowa. 

 

CELEM KONKURSU JEST: 

1. Podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie nowych 

talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów. 

2. Wyłonienie osób uzdolnionych poetycko. 

3. Rozwijanie wrażliwości i zdolności literackich 

4. Promocja ich twórczości oraz upamiętnienie twórczości poetki Elżbiety Guśpiel 

5. Konkurs skierowany jest do wszystkich twórców bez względu na wiek. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora trzech prac ( 

dotąd nie publikowanych ) w trzech egzemplarzach. Każdy utwór należy podpisać godłem. 

Prosimy o wpisanie kategorii wiekowej obok godła. Tym samym godłem należy opatrzyć 

kopertę zwierającą rozwiązanie godła - imię , nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail. krótki 

życiorys 

7. UWAGA! koniecznie każdy wiersz w trzech egzemplarzach prosimy przesłać na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu 

32-432 Pcim 563 

 

KONIECZNIE Z DOPISKIEM „ KONKURS POETYCKI  im. Elżbiety Guśpiel „ 

 

1. Konkurs kierowany jest do wszystkich sympatyków poezji bez względu na wiek.  

2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych: 

• Dzieci – do 13 r.ż 

• Młodzież – od 14 do 18 r.ż 

• Dorośli – od 18 r.ż 

3. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury. 

4. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie 

 



5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na „Wieczór 

Poetycki” na którym będą mieć możliwość zaprezentowania swoich wierszy. 

 

 

1. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zostaną 

opublikowane na stronie www.kliszczacy.pl 

2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 

3. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 października 2018r. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo druków utworów nagrodzonych bez honorarium 

autorskiego 

 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w 32-432 Pcim 563, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż w związku z realizacją 

wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Pcimiu, 32-432 Pcim 563  

 Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania GOKIS w Pcimiu, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Pcimiu za pomocą adresu ido@pcim.pl 

 podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu organizacji konkursu; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

 dane mogą być udostępniane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w 32-432 Pcim 563 organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa;; 

 Administrator danych osobowych – GOKIS w Pcimiu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia organizacji konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.;” 
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