
 Regulamin konkursu poetyckiego „Dla babci i dziadka” 

  

  
 

Wymogi dotyczące prac konkursowych:  

 

własny (napisany przez siebie) wiersz – utwór poetycki, nigdzie dotąd niepublikowany, 

niezgłaszany do konkursów poetyckich jakiegokolwiek rodzaju; poświęcony tematyce dnia 

babci i dziadka (dedykowany babci, dziadkowi). 

  

Przepisy ogólne 

  
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie 

Odrzańskim.  

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony dla uczniów szkół podstawowych. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są    

    ostateczne. 

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez CAK Zamek w Krośnie Odrzańskim. 

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna   

    interpretacja należy do Jury konkursu. 

8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części,          

wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych  publikacjach, w mediach oraz w 

wydawnictwach.  

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie 

oświadczeń złożonych przez autorów.  

 

Przepisy dotyczące prac 

1. Każdy autor może zgłosić 1 wiersz, napisany dowolną techniką. Wiersz o objętości tekstu 

nieprzekraczającej format A4 

2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie niepublikowane i 

nienagradzane. 

3. Jeden utwór, należy nadsyłać wyłącznie na adres internetowy: 

t.miechowicz@zamek.krosnoodrzanskie.pl .Utwór należy nadesłać w formie pliku PDF 

lub w formie pliku zdjęciowego (np. JPG) 

4. Utwór musi być opatrzony imieniem, nazwiskiem autora, proszę podać również wiek oraz 

nr tel. kontaktowego.  

5. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów. 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów. 

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail jak powyżej. 

 

 

 

 

 

mailto:t.miechowicz@zamek.krosnoodrzanskie.pl


8. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i  przysyła do organizatora 

następującą klauzulę (w formie pliku pdf lub zdjęcia):  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu 

poetyckiego  „Dla babci i dziadka” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. 

nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wiersza na Konkurs, 

nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania wysłanego wiersza  

w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”. 

 

Uczestnicy dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie. 

Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie powyższą 

klauzulę. 

 

Terminarz 

1. Konkurs trwa od 04.01.2021r. do 13.01.2021r.  

2. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy.                              

Jury decyduje o: 

- zakwalifikowaniu prac do konkursu, 

- ewentualnym umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie, 

- przyznaniu nagród i wyróżnień. 

4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 15. stycznia 2021r. 

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

6. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu 15 stycznia 2021r. roku na stronie internetowej  

www.zamek.krosnoodrzanskie.pl  oraz na FB : https://www.facebook.com/CAKZamek  

7. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

8. W zależności od sytuacji epidemicznej organizator ustali sposób przekazania nagród. 
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