
REGULAMIN XLII Wiosny Poetyckiej w Bolesławiu 

Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza w ramach XLII Wiosny Poetyckiej jest Centrum 

Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu. 

2. Konkurs adresowany jest do osób w dwóch kategoriach wiekowych:  

     I. Dzieci i młodzież do lat 18   

     II. Dorośli . 

3. Z uwagi na szczególną sytuację, jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest przesłanie   

    mailowo na adres: ck@gminaboleslaw.pl jednego wiersza. 

4. Uczestnik przesyła do dnia 07.05 2020r. wiersz własnego autorstwa, napisany w języku  

     polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach     

     literackich ani w publikacjach książkowych. 

5.Utwór należy opatrzyć godłem – słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki  

    z  wierszem. W treści maila należy wkleić oświadczenie oraz dane adresowe: 

 

Oświadczam, że jestem autorką/autorem wiersza nadesłanego na konkurs. Wiersz nie był 

wcześniej publikowany i nagrodzony w innych konkursach. 

Imię ......................................................... Nazwisko................................................................................ 

Kategoria…… Rok urodzenia ............................klasa................. 

TYTUŁ PRACY: ……………………………………………….……………………………………. 

GODŁO: ……………………………………………………………………... 

 

OPIEKUN PRAWNY/w przypadku osób niepełnoletnich: 

Imię ........................................................ Nazwisko…………................................. 

Tel. ....................................................... e-mail…..................................................... 

 

OŚWIADCZENIE: Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz 1.Wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu danych osobowych zgodnie z art. 13 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 2. Wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu lub przez inne osoby na zlecenie 
Centrum Kultury wizerunku mojego lub dziecka - dot. kategorii dla dzieci i młodzieży , w tym na obrót 
egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi 
aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób 
utrwalonymi w ramach konkursu , materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej 
Centrum Kultury poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: a) mediach elektronicznych, w szczególności na 
stronach internetowych, b) prasie, c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp 3.Osoba biorąca udział jest 
poinformowana że:   



Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o 

ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 1.Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach wydarzenia 

jest Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej  w Bolesławiu ul. Główna 55, 32-329 Bolesław. 2. Administrator 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz z którą można się skontaktować 

poprzez e – mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Pani/Pan wyrażą 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez Administratora w celach 

związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach 

promocyjnych zgodnie z klauzulą informacyjną. 5. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi 

w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu  przepisami Instrukcji Kancelaryjnej. 6. odbiorcami 

danych będą:  - dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,  - podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi, - 

organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych 

osobowych. 7. Uczestnicy wydarzenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi  realizację celów do których dane 

były zbierane. 10. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia na 

stronie internetowej Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, Urzędu Gminy Bolesław  oraz na 

lokalnych portalach i w lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.  11. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 12. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

7. Wiersze będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania nagrodzonego tekstu (w celach  

    związanych z konkursem) bez honorarium, jak również prawo udostępniania go w  

    lokalnych mediach bez konieczności ubiegania się o zgodę autora. 

9. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. Informacje o  

    Konkursie udzielane są pod numerem telefonu (32) 6424 073, mailowo:  

      ck@gminaboleslaw.pl oraz poprzez fanpege na Facebooku. 

10. Rozstrzygnięcie Turnieju Jednego Wiersza odbędzie się w formie wirtualnej  

    w dniu 22 .05. 2020 r. o czym poinformujemy indywidualnie oraz publicznie. Nagrody     

    wyślemy pocztą. 

Z życzeniami  wiosennej weny 

Dyrektor Centrum Kultury 

    /-/ Barbara Rzońca 
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