
                                                                                                                             
 
     (…) tylko droga się srebrzy  

                i Wisła świeci jak latarnia - (…) 

                          [K.I.G.: Dzikie wino] 

 

 

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe. m.st. Warszawy, 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 100 ogłaszają  

I Turniej Jednego Wiersza pod nazwą: PRAGA POETÓW.  

Temat edycji: „Gałczyński na bis”. 

 

 

REGULAMIN  

§1 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Pd. m.st. Warszaw, 

Wypożyczalnia nr 100. Autorka konkursu jest] Katarzyna Nowak – bibliotekarz, filolog jęz. polskiego, poetka, pracownik 

ww. biblioteki.  

 

                                                                                           §2 

Cele konkursu 

1. Ukazanie poetyckiej wrażliwości uczestników; 

2. Inspirowanie i zachęcanie do uprawiania  twórczości poetyckiej; 

3. Popularyzowanie poezji i twórczości polskich poetów;  

4. Wyłonienie talentów literackich;                                                                                                        

5. Krzewienie kultury ojczystego języka. 

 

                                                                                          §3 

                                                                           Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. 

 



 

 

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  

- uczniowie szkół podstawowych – I; II; III miejsce oraz wyróżnienia; 

- uczniowie szkół średnich – I; II; III miejsce oraz wyróżnienia;  

3. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć grupowo lub indywidualnie – Uczestnik nie musi reprezentować szkoły, do 

której chodzi. 

                                                                              

                                                                                       §4 

                                                                         Warunki konkursu 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

1.Przesłanie 1 (jednego) utworu poetyckiego na adres mailowy organizatora 

2. Każdy utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem słownym). Tym samym godłem należy opatrzyć osobny 

plik zawierający rozwiązanie godła (imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adresem e-mail 

oraz/lub dane kontaktowe opiekuna/rodzica; oświadczenie uczestnika). 

3. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.  

4. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz.  

5. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody 

autorów oraz publikację materiałów promocyjnych. 

7. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 

                                                                                       

                                                                                          § 5                                                                                                                                                                                         

                                                                 Termin i miejsce składania prac 

1. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi w dn. 20.09.2022 r. w siedzibie 

jednej z filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe – o dokładnym terminie  i miejscu laureaci zostaną 

powiadomieni. 

2. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów 

związanych z konkursem. 



 

Prace należy składać na adres e-mail: bp100@bppragapd.pl  

Szczegółowych informacji udziela Organizator pod nr tel. Wypożyczalni nr 100: (22) 617-06-38 w godzinach 

pracy placówki. 

                                                                             §6                                                                                                                                   

                                                           Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

      2. Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z 

Rozporządzeniem 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). 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

            5. Prace oceni powołane przez Organizatora Jury 

            6. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i honorowe dyplomy. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI TREŚCI 

 

REGULAMINU  

I TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA PRAGA POETÓW   

„Gałczyński na bis” 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a……………………………………………...……………………………………. 

 

Oświadczam, 

że zapoznałem się z Regulaminem Turnieju Jednego Wiersza organizowanego przez Bibliotekę Publiczną 

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży nr 100 oraz że 

akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru karty 

czytelnika oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, w celu udziału w konkursie organizowanym przez 

Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz 

publikacji wyników w postaci imienia i nazwiska. 

Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na w/w stronie zgodnie z art. 81 ust. 

1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas imprezy będą umieszczane           

w mediach społecznościowych, stronie internetowej Organizatora i prasie.  

  

 

…………………………….        ……………………. 

   /miejscowość i data/         /podpis/ 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) Informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla 

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

Może się Pani/Pan z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 22 671 05 11 lub adres email 

dyrekcja@bppragapd.pl 

2) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod 22 350 01 40 

bądź adresem e-mail: iod@bppragapd.pl 

3) Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru Karty Czytelnika, danych 

kontaktowych (adres e-mail lub numer telefonu) w celu udziału w I TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA 

PRAGA Poetów: „Gałczyński na bis”oraz w celu publikacji wyników w postaci imienia i nazwiska. 

4) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  dla  potrzeb  udziału w konkursie na  podstawie:  

a. art.  6  ust.  1  lit. a  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  

kwietnia  2016r. w celu uczestnictwa w I TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA PRAGA Poetów: 

„Gałczyński na bis” 

5) Pani/Pana dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w 

tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach (nie 

dłużej niż przez 1 rok) lub do momentu wycofania zgody. 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te 

dane są powierzane, na podstawie art.28 RODO. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

8) Ma Pani/Pan prawo do: 



a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne natomiast jest warunkiem udziału 

w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

10)  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


