
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
Z OKAZJI 800-LECIA ZIELONEJ GÓRY I 700-LECIA PRAW MIEJSKICH 

„ZIELONA GÓRA TO JA”

Informacje ogólne

1. Konkurs organizowany jest z okazji 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia Praw Miejskich. Zadanie
współfinansowane jest ze środków finansowych Urzędu Miasta Zielona Góra.

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida
- działające w jej ramach Filie nr 4, 9.

3. Konkurs  ma  charakter  otwarty i  jest  adresowany do uczniów klas  5-7  zielonogórskich  szkół
podstawowych

Temat i forma prac konkursowych

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza* o tematyce związanej z Zielona Górą.
2. Długość wiersza nie może być krótsza niż 3 wersy.
3. Wiersz powinien być zapisany w pliku tekstowym i przesłany jako załącznik w mailu na adres

organizatora lub dostarczony osobiście do siedziby Filii nr 4 i 9.
* Wiersz – utwór, którego podstawowym wyróżnikiem jest kształt zewnętrzny: składa się z następujących po
sobie wersów (linijek). Dzięki swej budowie wiersz może eksponować melodyjność mowy, jej śpiewność –
lub przeciwnie: ostrość, „chropowatość” języka.
Forma  wiersza  wpływa  również  na  eksponowanie  znaczenia  użytych  słów.  Dzięki  umieszczeniu  ich  w
miejscach wysuwających  się na pierwszy plan,  zwracających uwagę odbiorcy (np.  przed średniówką,  w
przerzutni,  na  końcu wersu  zrymowanego,  a  we  współczesnej  poezji  nawet  w odrębnym  wersie)  autor
podnosi znaczenie, jakie poszczególne słowa mają w wyrażeniu treści utworu.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Zgłoszenia  przyjmowane  będą  do  dnia  23  maja  2022  włącznie pod  adresem  e-mail:
filia9@biblioteka.zgora.pl   (w tytule  maila  należy wpisać “Zielona Góra to  ja”)  lub osobiście  w
siedzibie Filii nr 4 i 9 – ul. Podgórna 45, Zielona Góra, w godzinach otwarcia Filii.

2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.
3. Uczestnicy,  zgłaszając  się  do  Konkursu,  zobowiązani  są  do  wypełnienia  „Karty zgłoszeniowej”

(załącznik  do  Regulaminu)  i  załączenia  jej  skanu  (lub  zdjęcia)  w  mailu  lub  dostarczenia  karty
osobiście.

4. Osoby,  które przyślą  pracę konkursową wraz z  „Kartą zgłoszeniową” po 23 maja  br.,  nie będą
uwzględniane przez Jury.

5. Karta zgłoszeniowa zawiera zgodę rodzica/opiekuna prawnego na: przetwarzanie danych osobowych
uczestników, udostępnienie ich wizerunku dla potrzeb Konkursu, umieszczenie imion i nazwisk na
liście Laureatów w Internecie i w innych materiałach promocyjnych.

Kryteria i ocena prac konkursowych

1. Celem  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  Konkursu,  a  w  szczególności  w  celu
dokonania oceny zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła
Jury Konkursu. 

2. W skład Jury wejdą przedstawiciele Organizatora.
3. Spośród przesłanych prac Jury wybierze trzech Laureatów oraz przyzna trzy wyróżnienia.
4. Najlepsze  prace  zostaną  zaprezentowane  podczas  wieczorku  poetyckiego,  który  odbędzie  się  w

siedzibie Organizatora, a także na wystawie zorganizowanej w terminie późniejszym.
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5. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  nie  później  niż  do  10  czerwca  na  stronach
www.biblioteka.zgora.pl.

6. Podczas oceny brane będą pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość autora, styl i
język pracy oraz jej oryginalność.

7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Uczestnik,  zgłaszając  materiał  do  konkursu,  oświadcza,  że  ma  pełne  prawo  do  dysponowania
materiałem  zgłoszonym  do  konkursu  oraz  że  przysługują  mu  autorskie  prawa  majątkowe  
do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że materiał nie został zgłoszony do  udziału w innych konkursach.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik oświadcza, iż udziela nieograniczonej czasowo

i terytorialnie licencji bezpłatnej niewyłącznej do zgłoszonego materiału na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 4.

4. W ramach licencji niewyłącznej, o której mowa w ust. 3, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczoną
w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzonym materiałem na wszystkich polach
eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)  w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  –  publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Udzielenie licencji niewyłącznej upoważnia do udzielenia sublicencji oraz do wykonywania
autorskich praw zależnych. Odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.

6. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem nagrodzenia jego pracy w konkursie, iż wyraża nieodpłatnie
zgodę na wprowadzenie  zmian  i  modyfikacji  w przedstawionym przez niego materiale,  w tym  
na korzystanie i rozporządzanie ewentualnie powstałym opracowaniem.

7. Uczestnik,  który  zawarł  w  materiale  fragmenty,  których  nie  jest  autorem,  zobowiązany  jest  
do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych fragmentów
w zakresie umożliwiającym realizacje jego zobowiązań względem Organizatora.

8. Organizator  nie  ponosi  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  w  związku  z  materiałem zgłoszonym  
do konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie w nim praw osób trzecich.

9. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  bezpłatne  publikowanie  wizerunku  przez  nieograniczony  czas  
i bez ograniczeń terytorialnych, w publikowanych informacjach w serwisach internetowych,
Biblioteki, w telewizji, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych
prowadzonych przez Organizatora jak również w celach marketingowych Organizatora.

Ochrona Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych,  w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy  95/46/WE,  zwanego dalej  „Rozporządzeniem",  w celu spełnienia  obowiązku informacyjnego
określonego w artykule  13  Rozporządzenia,  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  danych  osobowych
uczestnika  i  jego  rodziców  /  opiekunów  prawnych  oraz  o  przysługujących  uczestnikom  i  rodzicom  /
opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu,  a  w  przypadku  jego  niepełnoletniości,  jego
rodziców / opiekunów prawnych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida  
w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra.

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 41 140 00.

http://www.biblioteka.zgora.pl/


Dane osobowe uczestników oraz w przypadku niepełnoletniości uczestników, jego rodziców / opiekunów
prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, f Rozporządzenia.
Odbiorcami danych osobowych uczestnika oraz w przypadku niepełnoletniości uczestnika, jego rodziców /
opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.

Dane  pozyskiwane  są  od  uczestnika  oraz  w  przypadku  niepełnoletniości  uczestnika  od  jego  rodzica  /
opiekuna  prawnego. Zgromadzone  w toku  przetwarzania  dane  osobowe przechowywane  będą  w czasie
określonym przepisami prawa.

Uczestnik lub rodzic /  opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo żądania od administratora
dostępu do swoich danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  uczestnika,  prawo do ich  sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnik
lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych  osobowych,  którym jest  Prezes  Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie przez uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika danych osobowych w
zakresie  wymaganym prawem jest  dobrowolne.  Konsekwencją  niepodania wymaganych  prawem danych
osobowych  będzie  brak  możliwości  udziału  w konkursie  organizowanym  przez  Wojewódzką  i  Miejską
Bibliotekę  im.  Cypriana  Norwida  w  Zielonej  Górze.  Dane  osobowe  uczestnika,  a  w  przypadku
niepełnoletniości  uczestnika,  jego  rodziców  /  opiekunów  prawnych  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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