„Mozaikowość barw poezji…”
Ogólnopolski Konkurs zatytułowany „Mozaikowość barw poezji…”
to Konkurs, w którym wyróżnione wiersze zostaną wydane w pokonkursowej
publikacji - swoistej mozaice emocji i tematów; przepełnionej wrażliwością i fantazją
autorów.
Konkurs ten kierujemy do pełnoletnich pasjonatów słowa pisanego.

Regulamin
§ 1 Informacje podstawowe
1. Organizatorem Konkursu „Mozaikowość barw poezji…” jest Ośrodek Kultury
Gminy Gorlice, z siedzibą w Ropicy Polskiej 338, 38-300 Gorlice.
2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Ośrodek Kultury Gminy
Gorlice.
Koordynatorką Konkursu jest:
Kamila Łasak-Janeczek
tel: 884 698 534
e-mail: okgg.skrzypce@gmail.com
3. Nadsyłanie wierszy trwa od 22 marca do 2 maja 2021 roku.
4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu
oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Jest dostępny na stronie
internetowej pod adresem: www.okgggorlice.info oraz w siedzibie
Organizatora.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim warunków i zasad.

§ 2 Cel Konkursu
1. Odkrywanie i promowanie talentów poetyckich.
2. Rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości na piękno poezji.
3. Zachęcenie do pracy twórczej.
4. Pielęgnowanie piękna języka polskiego.
5. Popularyzacja poezji.
6. Promocja Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
7. Promocja Gminy Gorlice.

§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby fizyczne, które
ukończyły 18 lat, zamieszkują teren Rzeczypospolitej Polskiej i tworzą w
języku polskim.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie opłaty w wysokości
20 złotych, na konto Ośrodka Kultury Gminy Gorlice:
60 8795 0005 2001 0009 2366 0001 BS w Gorlicach.
W tytule przelewu należy wpisać: „KONKURS Mozaikowość Barw Poezji”.
3. Powyższa kwota nie zostanie zwrócona uczestnikom Konkursu.
4. Tematyka wierszy jest dowolna.
5. Utwory poetyckie powinny być utrwalone za pomocą czcionki 12,
Times New Roman, interlinia 1,5.
6. Zgłoszenie zawierające jeden autorski wiersz należy przesłać do
2 maja 2021, wraz z własnoręcznie podpisanym formularzem osobowym,
oświadczeniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
na adres e-mail: okgg.skrzypce@gmail.com. Utwory bez formularza
lub z formularzem nieposiadającym wszystkich wymaganych danych,
będą odrzucone bez informowania zgłaszającego. Podobnie będzie w
przypadku braku oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku lub jego wadliwość.
7. Przesłany utwór poetycki nie powinien być wcześniej publikowany
(w wydawnictwach zwartych, w prasie i w Internecie) i nagradzany w innych
konkursach.

8. Przesłany wiersz musi być wolny od praw osób trzecich i w całości stanowić
własność uczestnika.
9. W przypadku wystąpienia roszczeń ze strony osoby trzeciej, wynikających
z tytułu naruszenia praw autorskich, uczestnik Konkursu, osoba wyłącznie
odpowiedzialna, jest zobowiązany do zrekompensowania Organizatorowi
kosztów poniesionych w wyniku skierowania przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania Organizatora,
jakie powstaną z tego tytułu.
10. Organizator nie zwróci uczestnikom Konkursu nadesłanych tekstów,
zastrzegając sobie zarazem prawo do opublikowania i cytowania w mediach
wyróżnionych wierszy, bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium
autorskiego.
11. Koszt zgłoszenia utworu ponosi uczestnik Konkursu.
§ 4 Jury
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa.
2. Komisję powołuje Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania wyróżnień jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
4. Komisja Konkursowa po uzgodnieniu z Organizatorem, zastrzega sobie prawo
do przyznania dodatkowych nagród, niewymienionych w niniejszym
regulaminie.

§ 5 Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest umieszczenie wyróżnionych utworów poetyckich
w pokonkursowej publikacji.
2. Pieniądze wpłacone na konto Ośrodka Kultury Gminy Gorlice zostaną
przeznaczone na wydanie pokonkursowej publikacji.
3. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice dołoży środków pieniężnych potrzebnych
na pokrycie kosztów związanych z wydaniem publikacji.
4. Osoby wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione drogą e-mailową
o wynikach Konkursu.
5. Wyróżnionym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego.

6. Termin rozstrzygnięcia Konkursu oraz wyniki zostaną opublikowane
na facebookowym fanpag’u OKGG facebook.com/okggorlice.

§ 6 Ochrona Danych Osobowych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników
Konkursu.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane RODO):
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
reprezentowany przez Dyrektora, adres: Ropica Polska 338, 38-300 Gorlice,
e-mail: okgg1@wp.pl, tel. 18 353 73 41.
2. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
Pani/Pan może się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo.okgggorlice@wp.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia
konkursu oraz promowania konkursu. Podstawą do przetwarzania danych
osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda w formie załączonego oświadczenia
(podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych).
4. Posiadacie Państwo prawo:
- do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania,
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podane przez Państwa dane są dobrowolne, jednak jest to warunek niezbędny do
udziału w niniejszym Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane: imię i
nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek.
7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed cofnięciem Państwa zgody.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy
obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w
tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na naszą rzecz
usługi.
9. Państwa dane osobowe w postaci, imienia i nazwiska, wieku, numeru telefonu,
adresu e-mail, wieku będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania
konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z konkursem.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej.
11. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany zasad lub
unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych
zmianach będzie publikowana na stronie internetowej
www.okgggorlice.info oraz fanpag’u OKGG facebook.com/okggorlice.
2. Sprawy, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja
Konkursowa.

Formularz zgłoszeniowy Konkursu
„Mozaikowość barw poezji…”

Ja niżej podpisany/a: ………………………..................................................……
wyrażam dobrowolną zgodę na uczestnictwo w Konkursie „Mozaikowość barw
poezji” organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
Dane osobowe potrzebne do udziału w Konkursie:
imię i nazwisko: ......................................................................................
wiek: .......................
tel. kontaktowy: .....................................
adres e-mail: .............................................
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem 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, zwane RODO), oświadczam, iż wyrażam dobrowolną
i nieodpłatną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych
i promocyjnych w związku z uczestnictwem w zorganizowanym Konkursie.

..............................................................................................
(data i podpis)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wiersz jest napisany samodzielnie przeze mnie i nie był wcześniej
publikowany i nagradzany.
…………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie
„Mozaikowość barw poezji…”
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: ………………………..................................................……
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane RODO), oświadczam, iż: wyrażam zgodę na nieodpłatne
używanie i rozpowszechnianie przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice mojego
wizerunku
................................................................................................................
(imię i nazwisko)

utrwalonego w postaci zdjęć, w celu: promowania oraz dokumentowania działalności
edukacyjno - kulturalnej Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, a w szczególności Konkursu
„Mozaikowość barw poezji…”.
Niniejsza zgoda dotyczy:
zamieszczania wizerunku na stronie internetowej Ośrodka Kultury Gminy
Gorlice (https://okgggorlice.info/) i/lub na profilu Ośrodka Kultury Gminy

Gorlice na Facebooku https://www.facebook.com/okggorlice oraz w lokalnej
prasie.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego,
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie
względem Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku,
na potrzeby j/w.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem 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, zwane RODO) wyrażam dobrowolną i nieodpłatną zgodę
na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych i promocyjnych
w związku z uczestnictwem w zorganizowanym konkursie w przestrzeni publicznej.
Oświadczam, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą publikacji
wizerunku uczestników imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy
Gorlice. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności
do czynności prawnych, a zgodę powyższą udzielam w pełni świadomie
.......................................................................................................
(data i czytelny podpis)

W przypadku wyróżnienia mojego wiersza, wyrażam zgodę na jego wykorzystanie
w dowolny sposób w celu informacji, promocji i reklamy. Jednocześnie udzielam
niewyłącznej jednorazowej nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony oraz bez
ograniczeń terytorialnych na wykorzystanie ww. wiersza na następujących polach
eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną
techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych
nośnikach, b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu we
wszelkich kanałach dystrybucji, najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy, c) w
zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w podpunkcie b) –

nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie publicznie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
…………………………………………………………………………………….…………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

