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Regulamin konkursu na ,,WALENTYNKOWĄ FRASZKĘ" 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu, Świetlica kulturalno-

środowiskowa w Trzebuni. 

2. Celem konkursu jest zachęcenie do pisania wierszy i fraszek o tematyce miłosnej. 

                                                                       

                                                                                 §  2 

               W konkursie mogą wziąd udział uczniowie klas siódmych, ósmych, licealiści oraz osoby   

               dorosłe  z powiatu myślenickiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  

                 

                 I Kategoria: młodzież  

                II Kategoria: osoby dorosłe 

 

§ 3 

1. Autorem fraszki może byd wyłącznie jedna osoba (prace zbiorowe nie będą oceniane). 

2. Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi fraszkę. Możliwe jest przesłanie dwóch 

utworów przez jednego autora 

3. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest terminowe nadesłanie prac w ilości określonej 

regulaminem podając w tytule  „Walentynkowa fraszka” wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 1). 

4. Prace należy przesład na adres: 

Świetlica kulturalno-środowiskowa w Trzebuni 

32-438 Trzebunia 444 

z dopiskiem „Walentynkowa Fraszka” 

lub 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu 

32-432 Pcim 563 

z dopiskiem „Walentynkowa Fraszka” 

5. Przesłana praca musi zawierad w nagłówku wskazane poniżej elementy: 

a) imię i nazwisko autora pracy, 

b) wiek oraz aktualny adres  zamieszkania 

c) telefon kontaktowy bądż adres e-mail 

 

 

§ 4 

        Praca nadesłana na konkurs musi spełniad następujące warunki: 

 

a) fraszka ma postad krótkiego wiersza o tematyce walentynkowej, 

b) fraszka może liczyd najwyżej dwanaście wersów, 

c) jest przygotowana w języku polskim, 

d) jest przygotowana w formie elektronicznej w formacie Word. 

 

 

§ 5 
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1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria: 

 

a) zgodnośd z tematyką konkursu, 

b) pomysłowośd autora, 

c) oryginalnośd pracy, 

d) styl i język pracy. 

 

 

 

2. Komisja ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, który podpisują wszyscy członkowie. 

3. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne. 

 

§ 6 

1. Autorom trzech najlepszych prac Komisja przyzna nagrody. 

2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kliszczacy.pl  

 

§ 7 

Harmonogram konkursu: 

a) termin nadesłania prac: 28 luty 2020 r. 

b) ogłoszenie wyników konkursu: do 5 marca 2020 r. 

 

 

§ 8 

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

opublikowane na stronie www.kliszczacy.pl  

2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.  

3. Prace prosimy przesyład do 28 lutego 2020 r. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo druków utworów nagrodzonych bez honorarium. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do 

cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium 

autorskiego. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 

7. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

związku z wykonaniem postanowieo niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, 

promocji konkursu oraz informowania o konkursie ( zgodnie z oświadczeniem ) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:goktrzebunia@op.pl
http://www.kliszczacy.pl/
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, 

ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ UTWORÓW 
 
 

w związku z moim udziałem/udziałem mojego dziecka w konkursie: na ,,WALENTYNKOWĄ FRASZKĘ" 

zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 ) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego 

dziecka  ……………………………………………………………………………….. , dołączonych do utworów zgłoszonych do konkursu 

 
 

 w zakresie wymaganym regulaminem konkursu – w tym na ich przekazanie organizatorowi konkursu

 Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojego/mojego dziecka (uczestnika konkursu) – w trakcie udziału w konkursie i 

wydarzeniach z nim związanych – i jego bezpłatne rozpowszechnianie i powielanie w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem (np. prezentacjach pokonkursowych, stronie internetowej i profilach internetowych zarządzanych przez  

GOKiS w Pcimiu  pn. Kulturalna Gmina Pcim (facebook, youtube) oraz w mediach i prasie w celu informacji i promocji GOKiS w 

Pcimiu., a także emisję materiałów audiowizualnych związanych z udziałem w konkursie.  

Niniejsza zgoda jest zgodą na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych, ma charakter bezterminowy i nieograniczony terytorialnie. 

 Oświadczam, że zgłoszone do konkursu utwory (w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych) są wynikiem oryginalnej twórczości i nie naruszają praw osób trzecich.

 Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w GOKiS w Pcimiu – pełna treśd 

informacji dostępna jest na stronie internetowej www.kliszczacy.pl w zakładce RODO

 Wyrażam zgodę (udzielam licencji) GOKiS w Pcimiu na publikację i wykorzystanie zgłoszonych do konkursu utworów, 

wykorzystanie ich w materiałach promocyjnych związanych z konkursem
i adaptacji, na wszelkich polach eksploatacji służących promocji konkursu, statutowej działalności GOKiS w Pcimiu, a także 

twórczości mojego dziecka. Zgoda ma charakter bezterminowy i nieograniczony terytorialnie. 

 

Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia uniemożliwi udział w 
konkursie. 

………….....................................……………………………… 

data  podpis 

W przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny 

 

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym …………….......................................………………………………………………..  

                                                                                       (imię i nazwisko Uczestnika konkursu) 
 
Imię, nazwisko, adres opiekuna prawnego/rodzica uczestnika: 

…………………………………………………............................................................……………………………………………………………… 

………….....................................……………………………… 

data  podpis 

http://www.kliszczacy.pl/

