
RYMOWI fachOWCY 
KONKURS POETYCKI DLA DZIECI 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz  

z filiami w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach.  

II. Adresaci Konkursu 

Konkurs adresowany jest do dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jasło w wieku do 12 lat 

III. Tematyka Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest wiersz, którym bohaterami są wielkanocne zwierzęta. Mogą to być:  

owca, baranek, królik, kura, kurczak, zajączek.  

IV. Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej do dnia 1 kwietnia 

2022 r.  do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach lub do Fili GBP w Osobnicy 

w Trzcinicy i w Warzycach 

2. Utwór musi być wynikiem własnej twórczości, nie może być wcześniej publikowany  

i   nagradzany w innych konkursach. 

3. Praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu. 

4. Forma wiersza dowolna, treść zgodna z tematyką Konkursu. Wiersz powinien posiadać tytuł. 

5. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie 1 utwór. 

6. Do pracy należy dołączyć Kartę Uczestnika Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz 

prawidłowo wypełnione oświadczenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika (załącznik 

nr 2 do Regulaminu). 

V. Wyłanianie laureata Konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury podejmuje decyzję większością głosów. 

3. Decyzje jury są nieodwołalne. 

VI. Nagrody i wyniki Konkursu 

1. Na Laureatów Konkursu czekają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Organizatora. 

2. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje 

Zwycięzców pisemnie lub telefonicznie. 



VII.  Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

VIII.  Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatorów i nie będą 

zwracane. 

IX. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

nadesłanych utworów, po uprzednim powiadomieniu ich autorów. 

X. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu 

konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz w innych formach 

utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia. 

XI.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

XII.  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Szebnie 238, 38 – 203 Szebnie; 

2. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ww. Rozporządzenia; 

4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest Jury konkursowe 

powołane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach. 

5. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest warunkiem udziału  

w konkursie. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


