
REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU JEDNEGO WIERSZA  

„V NOWOROCZNE WIERSZOWANIE” 

 
 

Organizatorzy: 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida 
 

 

1. Konkurs przeprowadzany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. 

Cypriana Norwida w Zielonej Górze. 

2. Udział w konkursie może wziąć każdy – twórca zawodowy i nieprofesjonalny, zrzeszony  

w stowarzyszeniu pisarskim, jak i niezrzeszony, który ukończył 15 lat. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie przez autora jednego niepublikowanego 

wiersza własnego autorstwa w formie nagrania audiowizualnego. 

4. Czas prezentacji wiersza nie może przekroczyć 2 minut.  

5. Przekroczenie czasu 2 minut prezentacji wiersza powoduje dyskwalifikację uczestnika. 

6. Zwycięzców Konkursu wyłoni Jury powołane przez organizatora. Jury może przyznać trzy 

nagrody i do trzech wyróżnień. 

7. Przesłanie nagrania swojego wiersza oznacza zgodę na wykorzystanie i udostępnienie 

swojego wizerunku przez Organizatora na czas nieograniczony w środkach masowego 

przekazu w celu przeprowadzenia i promocji V Noworocznego Wierszowania. Organizator 

Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji przesłanych nagrań wierszy na Facebooku 

Biblioteki, a nagrodzonych wierszy w swoich wydawnictwach. 

8. Z Konkursu wykluczone zostaną wiersze, które: 

- zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści 

lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc; 

- zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, 

narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji 

seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym, 

- zawierają treści niezgodne z prawem, 

- zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, 

- naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, 

wizerunek, 

- naruszają dobre obyczaje. 

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator Konkursu.      

10.  Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne 

zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Biblioteki. 

12.  Dane osobowe 

 

Przystępując do Konkursu uczestnik lub, w przypadku jego niepełnoletności, jego rodzice lub 

opiekunowie prawni, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w 

celu realizacji Konkursu. Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu lub rodzica / opiekuna 

prawnego uczestnika. 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 



Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu 

spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy 

o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu i jego rodziców / opiekunów 

prawnych oraz o przysługujących rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika, a w przypadku jego niepełnoletniości, 

jego rodziców /opiekunów prawnych jest  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 

6841140 00. 

3. Dane osobowe uczestników oraz w przypadku niepełnoletniości czytelników, jego 

rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 

lit. a, Rozporządzenia,  

4. Odbiorcami danych osobowych uczestnika oraz w przypadku jego niepełnoletniości, 

jego rodziców / opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione 

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Dane pozyskiwane są od uczestnika oraz w przypadku jego niepełnoletniości, rodzica / 

opiekuna prawnego. 

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie 

określonym przepisami prawa. 

7. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo żądania od 

administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych ucznia, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych 

osobowych, uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma 

prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie 

podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości uczestnictwa 

w Konkursie organizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę im. Cypriana 

Norwida w Zielonej Górze. 

10. Dane osobowe uczestnika, a w przypadku niepełnoletniości uczestnika, jego rodziców / 

opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 


