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REGULAMIN 
XIII  Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

im. STANISŁAWA CZERNIKA 

 

I. Organizator Konkursu  

Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów 

im. Stanisława Czernika.  

      

II. Cele konkursu 

• rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji; 

• promocja talentów literackich; 

• podkreślenie aktualności autentyzmu jako kierunku poezji stworzonego 

i propagowanego przez Stanisława Czernika.  

 

III. Adresaci konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty; skierowany jest do wszystkich, bez żadnych 

ograniczeń. 

2. Nadesłane prace zostaną ocenione w 4 kategoriach wiekowych:  

• kat. I - dzieci do 11 roku życia; 

• kat. II - dzieci i młodzież w wieku: 12-15 lat; 

• kat. III - młodzież w wieku 16-19 lat; 

• kat. IV - dorośli powyżej 19 roku życia. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą tradycyjną ZESTAWU 

3 WIERSZY (w formie wydruku komputerowego) w 4 kopiach. 

2. Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów. 

3. Tematyka utworów jest dowolna.  

4. Mile widziane są wiersze nawiązujące do osoby/ twórczości Stanisława Czernika 

lub Ostrzeszowa/ ziemi ostrzeszowskiej. Wśród autorów wierszy o ww. tematyce 

zostanie przyznana NAGRODA SPECJALNA KONKURSU.  

5. Przesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane czy nagradzane. 

6. Każdy utwór należy w górnym prawym rogu kartki opatrzyć GODŁEM i informacją 

o kategorii wiekowej. Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów 

zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinien się znaleźć FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY, wypełniony i podpisany przez uczestnika, a w przypadku osób 

niepełnoletnich - również prawnego opiekuna. Wzór formularza stanowi załącznik 

do niniejszego Regulaminu. 

 



 

7. Zgłaszając swoje wiersze na Konkurs, uczestnik oświadcza, że są one jego 

samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa 

autorskie.  

8. Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na Konkurs akceptuje warunki Regulaminu 

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 

wynikających z tytułu udziału w Konkursie oraz upowszechnianie wyników Konkursu 

i wizerunku laureatów na potrzeby materiałów promocyjnych, informacyjnych itp. 

z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

9. Uczestnicy Konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub wyróżnionych 

przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych 

na Konkurs wierszy na poniżej wskazane pola eksploatacji: umieszczania 

nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatora, 

a w szczególności w wydawnictwie książkowym, materiałach promocyjnych, 

a także na stronie internetowej Organizatora: www.bp.ostrzeszow.pl. 

 

V. Termin i adres nadsyłania prac 

1. Prace należy przesłać do 10 kwietnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) 

na adres: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów 

pl. Borek 17 

63-500 Ostrzeszów 

z dopiskiem: „KONKURS CZERNIKA” 

 

VI. Rozstrzygnięcie i nagrody 

1. Nadesłane prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych 

wymienionych w pkt. III.2 Regulaminu. 

2. O przyznaniu miejsc, wyróżnień i nagród zadecyduje 3-osobowe Jury powołane przez 

Organizatora.   

3. Organizator zapewnia NAGRODY FINANSOWE, których pula wynosi łącznie 14.000 zł: 

 

 kategoria I kategoria II kategoria III kategoria IV 

I miejsce 700 zł 1000 zł 1500 zł 2000 zł 

II miejsce 600 zł 900 zł 1400 zł 1800 zł 

III miejsce 500 zł 800 zł 1300 zł 1600 zł 

 

a także NAGRODĘ SPECJALNĄ w wysokości 1000 zł za wiersz związany z postacią 

i działalnością Stanisława Czernika lub Ostrzeszowem i ziemią ostrzeszowską. 

4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 czerwca 2023 roku podczas GALI podsumowującej 

Konkurs i upamiętniającej postać St. Czernika. O szczegółach uroczystości laureaci 

Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

i elektronicznej. 

 



 

6. Pozostali uczestnicy Konkursu oraz wszyscy zainteresowani informację o wynikach 

znajdą na stronie internetowej Organizatora: www.bp.ostrzeszow.pl. 

7. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w WYDAWNICTWIE POKONKURSOWYM. 

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wierszy bez dodatkowych honorariów 

i  zgody autorów.  

8. Uczestnicy konkursu (rodzice/opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów ich danych osobowych oraz 

wizerunku zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 

ust. 1 i 2 RODO dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji 

przedsięwzięcia, m.in. stronie internetowej i profilu FB Organizatora, 

MiG Ostrzeszów, lokalnej prasie, okolicznościowych wystawach fotografii.  

 

VII. Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 , art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UEL.2016 

Nr 119 st. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuję  że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów 

2. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.  

Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: iod@ostrzeszow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prezentacji i propagowania 

działań własnych administratora, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a 

RODO).  

4.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publikujące ww. materiały 

oraz wszystkie osoby korzystające z mediów podanych w zgodzie.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do cofnięcia zgody lub do ich 

usunięcia z mediów. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczy Pani/Pana narusza przepisy RODO 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.  

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!  

http://późn.zm/

