
Regulamin konkursu poetyckiego "O Złoty Kałamarz"

Cele konkursu:

1. upowszechnienie piękna języka polskiego, 
2. rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką i rozwijanie wyobraźni, 
3. stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu, 

Tematyka konkursu:

Utwory poetyckie o tematyce dowolnej

Adresaci konkursu:

Konkurs poetycki "O Złoty Kałamarz" skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz dorosłych
mieszkańców powiatu średzkiego.

Wymogi formalne:

-  Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  dostarczenie  maksymalnie  pięciu,  wcześniej  nie
publikowanych drukiem ani w internecie i nienagradzanych tekstów poetyckich.

- Teksty muszą być oznaczone godłem, a w dołączonej kopercie oznaczonej tym samym godłem
powinny  znajdować  się  dane  dotyczące  autora  (imię  i  nazwisko autora,  adres,  numer  telefonu
oraz e-mail, wiek twórcy, zawód (uczniowie i studenci podają nazwę szkoły bądź uczelni).

- Teksty konkursowe należy przesłać bądź przynieść najpóźniej do 30.09.2020 r. na adres:

Biblioteka Publiczna

Plac Zamkowy 7

63-000 Środa Wlkp

Rozstrzygnięcie konkursu:

-  Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 28.10.2020 r.

-  Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wyniku drogą telefoniczną.

-  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

-  Organizatorzy  oraz  Komisja  Konkursowa  nie  ponoszą  odpowiedzialności  prawnej  z  tytułu
naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.

-  Organizatorzy  nie  zwracają  tekstów  i  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikacji  nagrodzonych
i  wyróżnionych  prac  w  wydawnictwie  pokonkursowym,  w  prasie,  radiu,  telewizji  oraz
do rozpowszechniania dla wszystkich bez ograniczeń.

-  Autorzy prac nie otrzymują honorarium autorskiego.

-  W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.



Nagrody

1. Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez Organizatora. 
2. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 

Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity; Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby niniejszego konkursu oraz do prowadzenia działań
promocyjnych i reklamowych.

Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  ze  zgodą  na  publiczne  wykorzystanie  utworów  oraz
z  nieodpłatnym  przekazaniem  na  Organizatora  praw  autorskich  na  następujących  polach
eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji  w dowolnym nakładzie,  używanie w internecie
oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki przetwarzane
komputerowo).

Podczas  uroczystości  wręczenia  nagród  zostanie  sporządzona  dokumentacja  fotograficzna
utrwalająca wizerunki uczestników  ww. Gali. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego
jej  wykorzastania,  utrwalania,  powielania,  wykorzystywania  w  celach  promocyjnych
i  reklamowych,  zamieszczenia  w  prasie,  mediach,  Internecie  oraz  innych  formach  utrwaleń
nadających  się  do  rozpowszechniania,  podając  dane  autora,  bez  ograniczeń  czasowych
i ilościowych.

Udział w konkursie stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i tym samym wyrażenie
zgody na nieodpłatne wykorzystanie utworów oraz wizerunku uczestnika w w/w. zakresie.


