Regulamin Konkursu Poetyckiego
Kobieta jest jak otwarta książka…

§1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
z siedzibą w Ropicy Polskiej 338, 38-300 Gorlice, NIP: 738-10-14-059.
2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
Koordynatorem konkursu jest:
Karolina Szymczyk
tel: 699 670 743
e-mail: konkurs.okgg@gmail.com
3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs
Poetycki ,,Kobieta jest jak otwarta książka”, zwany dalej Konkursem.
4. Konkurs trwa od 04.03.2021 roku – 19.03.2021 roku.
5. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 19.03.2021 r do godz. 23:59.
7. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.okgggorlice.info oraz w siedzibie Organizatora.
8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§2 Tematyka Konkursu
1. Tematyką Konkursu objęte są wiersze, fraszki, które w swojej tematyce
poświęcone są kobiecie, odnoszące się do płci pięknej, z motywem przewodnim
o kobiecie. Tematyka Konkursu odnosi się również do Dnia Kobiet, jako coroczne
święto obchodzone 8 marca od 1910 roku.
2. Utwory te muszą być wytworem indywidualnej pracy autora.
§3 Cele Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
a. rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji
b. odkrywanie talentów literackich wśród mieszkańców Rzeczypospolitej
Polski
2. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na kategorie wiekowe:
a. KATEGORIA I – 11-14 lat
b. KATEGORIA II – 15-18 lat
c. KATEGORIA III – 18+ lat
§4 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy autor może zgłosić 1 wiersz lub fraszkę napisaną dowolną techniką
(minimum 10 wersów).
2. Format pracy to A4 - pisana ręcznie lub komputerowo.
3. Do Konkursu można zgłaszać tylko wiersze własnego autorstwa,
nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
4. Utwór musi być opatrzony imieniem, nazwiskiem autora oraz datą powstania
utworu.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Oceny przysłanych wierszy, fraszek dokona Jury powołane przez Organizatora.
7. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu.
9. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości
lub w części, wykorzystanie przysłanych wierszy, fraszek w mediach.

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie,
na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.
§5 Jury
1. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych utworów.
2. Jury decyduje o:
a. zakwalifikowaniu prac do konkursu,
b. przyznaniu nagród i wyróżnień.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§6 Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wiersza, bądź fraszki wraz z
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu
Konkursu.
2. Wiersze, fraszki bez karty zgłoszeniowej nie będą brane pod uwagę.
3. Przesłane wiersze, fraszki muszą dotyczyć tematyki konkursowej.
4. Utwór powinien zostać przesłany na adres:
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
38-300 Gorlice, Ropica Polska 338,
bądź mailowo: konkurs.okgg@gmail.com, wraz z Oświadczeniem nr 1,
w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2021 do godz. 23.59.
5. Wiersze, fraszki nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
6. Wysłane utwory muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić
własność Uczestnika.
7. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszeniowej oświadcza, że:
a. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych
osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 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 (RODO).
b. W przypadku wystąpienia roszczeń ze strony osoby trzeciej, wynikających
z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik Konkursu,
osoba wyłącznie odpowiedzialna, jest zobowiązana do zrekompensowania
Organizatorowi kosztów poniesionych w wyniku skierowania przeciwko
niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania
Organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.
c. Przekazanie utworów konkursowych jest równoznaczne ze zgodą
na bezpłatne wykorzystanie ich bezterminowo, bez ograniczeń
terytorialnych, we wszystkich znanych formach przekazu, takich jak
formy audio, video oraz Internet.
d. Przesłane utwory nie będą zwracane.
e. Koszt przygotowania oraz złożenia utworu konkursowego ponosi
Uczestnik Konkursu.
f. Zgłoszenie nagrania do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
i publikowanie danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia ochronie
danych osobowych 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 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 (RODO).
g. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
h. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, a także prawo
zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez organizatora Konkursu.
Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio
w siedzibie organizatora Konkursu.

§7 Nagrody
1. Komisja konkursowa wyłoni trzy nagrody główne.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Ośrodek Kultury Gminy
Gorlice.
3. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione
(e-mailem lub pismem) o wynikach Konkursu.
4. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego
za przyznaną nagrodę.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie
www.okgggorlice.info oraz facebookowym fanpag’u OKGG facebook.com/okggorlice
w dniu 24.03.2021 roku, godz. 18.00.

§8 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.

