
Regulamin ogólnopolskiego konkursu poezji
„Strofy z szuflady”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  ogólnopolskiego  konkursu  poezji  pod  nazwą  „Strofy  z  szuflady”
(dalej  zwanego  Konkursem)  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Milanówku
z siedzibą: 05 – 822 Milanówek ul. Spacerowa 4 (dalej zwana Organizatorem).

2. Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie
https://milanowskabiblioteka.pl/.

3. Na stronie internetowej  Organizatora  https://milanowskabiblioteka.pl/,  jego profilu
Facebook  i  newsletter  będą  publikowane  także  informacje  o  Konkursie.
Wykorzystywane w tym celu mogą być również plakaty i ulotki informacyjne.

§ 2. CEL I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Celem  Konkursu  jest  popularyzowanie  twórczości  poetyckiej  oraz  wyłonienie
spośród  laureatów talentów literackich  oraz  stworzenie  przyjaznego  miejsca  dla
prezentowania swojej twórczości wszystkim zainteresowanym tworzeniem poezji.

2. Zgłoszenia do Konkursu trwają od  16 stycznia 2023  do  17 lutego 2023 roku.
(karta zgłoszenia - załącznik nr 1).

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2023 roku.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna powyżej 15 roku życia.

2. Przystępując  do  Konkursu  uczestnik  tym  samym  wyraża  zgodę  na  warunki
konkursowe określone Regulaminem.

3. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż jako autor zgłaszanych przez siebie
maksimum  2  prac  konkursowych,  jest  wyłącznym  posiadaczem  osobistych
i majątkowych praw autorskich do tej pracy.

4. Uczestnik  Konkursu  samodzielnie  ponosi  wszelkie  koszty  związane  ze  swoim
uczestnictwem w Konkursie.

§ 4. ZASADY KONKURSU

1. W  terminie  do  dnia  17  lutego  2023  r.  uczestnicy  Konkursu  zobowiązani  są
dostarczyć  prace  konkursowe  w  formie  pisemnej,  PDF  lub  zeskanowanego
rękopisu, przy czym możliwe to jest poprzez złożenie pracy konkursowej w formie
pisemnej osobiście w siedzibie Organizatora, albo jej przesłanie pocztą tradycyjną
na adres Organizatora, jak również poprzez przesłanie pocztą elektroniczną skanu
pracy  czy  pliku  PDF  na  adres  mail:  na  adres  Organizatora  mailowo
e.szczepaniak@milanowskabiblioteka.pl  .  

2. Każdy z uczestników może nadesłać maksimum dwa wiersze.
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3. Pracami  konkursowymi są utwory poetyckie  (nigdzie dotychczas niepublikowane
i niezgłaszane do innych konkursów).

4. Tematyka wierszy pozostaje otwarta.

5. Wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej uczestnik podaje swoje dane osobowe
umożliwiające identyfikację autora pracy oraz kontakt z uczestnikiem, Zgłoszenia
niezawierające  wymaganych  danych  osobowych  uczestnika  nie  zostaną
dopuszczone do konkursu.

§ 5. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziane są 3 nagrody główne, statuetki oraz wyróżnienia.

2. Oceny  nadesłanych  prac  dokona,  powołane  przez  Organizatora,  pięcioosobowe
Jury składające się z polonistów, twórców i artystów wywodzących się ze świata
literatury.

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej osobiście, telefonicznie lub
otrzymają informację drogą elektroniczną.

4. Efektem rzeczowym Konkursu będzie wydanie tomiku poezji, zawierającego prace
wybrane  przez  Jury,  który  to  zostanie  opracowany  i  włączony  do  księgozbioru
Organizatora.

5. Zgłoszenie  do  Konkursu  stanowi  jednoczesną  zgodę  na  publikację  pracy
konkursowej i stanowi nieodpłatne przeniesienie na Organizatora praw autorskich
do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

 a) rozpowszechnianie  lub  zwielokrotnianie,  jakąkolwiek  techniką  drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w nieograniczonej
ilości egzemplarzy i bez ograniczeń terytorialnych i czasowych;

 b) publiczne  lub  niepubliczne  wystawienie  oraz  udostępnianie  w  taki  sposób,
aby każdy  mógł  mieć  do  utworu  dostęp  w  miejscu  i  w  czasie  przez  siebie
wybranym, 

 c) przechowywanie  oraz  wprowadzanie  do  pamięci  komputera,  serwera,
wszelkiego  rodzaju  nośników  optycznych,  twardych  dysków,  sieci
wewnętrznych, 

 d) dokonywanie opracowań bez zgody i wiedzy jego autora,

§ 6. DANE OSOBOWE

1. W  celu  otrzymania  nagrody  uczestnik  Konkursu  powinien  podać  swoje  dane
osobowe  (imię,  nazwisko,  adres,  oraz  w  miarę  możliwości  numer  telefonu).
W przypadku niepełnoletnich należy podać dane opiekuna prawnego.

2. Uczestnicy Konkursu przez dokonanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora.

3. Organizator  oświadcza,  że  dane  osobowe  Uczestników  będą  zbierane
i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.



4. Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska (ewentualnie
dodatkowo pseudonim artystyczny)  oraz  publikację  złożonej  w Konkursie  pracy,
w w publikacjach Organizatora oraz w mediach.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując  do  Konkursu  uczestnik  akceptuje  treść  niniejszego  Regulaminu  i
poddaje się jego postanowieniom.

2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą RODO.

3. Niniejszym Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator.


